Sušilnik za lase
MoistureProtect
DryCare Prestige
Senzor MoistureProtect
2300 W
Ionsko oblikovanje
Hladen zračni tok

Zadržite vlago za svetleče in čudovite lase
Izjemno zadrževanje vlage za neverjeten sijaj in mehkobo las
HP8280/00

Sušilnik za lase MoistureProtect je opremljen z infrardečim senzorjem, ki
neprekinjeno meri najprimernejšo temperaturo za sušenje las za ohranjanje
naravne vlažnosti.
Tehnologija MoistureProtect
Senzor MoistureProtect
Popolna zaščita vlažnosti z ekskluzivnim senzorjem
Negovalna tehnologija
Zaščita pred pregretjem
Čudovito oblikovani lasje
Ionsko oblikovanje s protistatičnim delovanjem skrbi za gladko in sijočo pričesko
Enostavna uporaba
Šest nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor
Hladen zračni tok za utrditev pričeske

Sušilnik za lase MoistureProtect

HP8280/00

Značilnosti

Speciﬁkacije

Senzor MoistureProtect

Ionsko oblikovanje

Tehnične speciﬁkacije
Napetost: 220–240 V
Moč: 2100–2300 W
Dolžina kabla: 2,5 m
Motor: DC
Dvojna napetost: Ne
Negovalne tehnologije
Tehnologija MoistureProtect
Nega z ioni

Resnično inovativna infrardeča tehnologija
MoistureProtect nenehno nadzira in prilagaja
temperaturo sušenja glede na vaše potrebe
sušenja las. Pametni senzor v enem ciklu
sušenja 4000-krat izmeri temperaturo na
površini las in prilagaja toploto, s čimer
preprečuje izgubo vlažnosti in poškodbe
povrhnjice. Po zaslugi izjemnega zadrževanja
vlage lasje pridobijo najlepši sijaj in mehkobo.
Senzor lahko vklopite oz. izklopite po potrebi.

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično
naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno
povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so
čudoviti, sijoči in gladki lasje.

Servis
2-letna mednarodna garancija

Šest hitrosti in nastavitev temperature

Značilnosti
Hladen zračni tok
6 nastavitev temperature
Dodatna oprema
Nastavek: Razpršilnik

Tehnologija MoistureProtect

Enostavno izbirajte in upravljajte nastavitve za
toploto in hitrost ter oblikujte popolno pričesko.
Izbirate lahko med 3 nastavitvami za toploto in
2 nastavitvama za hitrost za popoln nadzor ter
natančno sušenje in oblikovanje.
Z infrardečo tehnologijo preverja stanje las in
temperaturo prilagaja tako, da ohranja njihovo
naravno hidracijo.

Hladen zračni tok

Temperatura ThermoProtect

Funkcija CoolShot zagotavlja močan sunek
hladnega zraka. Uporablja se po oblikovanju za
dokončanje in utrditev pričeske.
Temperatura ThermoProtect omogoča
optimalno temperaturo sušenja in nudi
dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z
enako močnim zračnim tokom dobite najboljše
rezultate na nežen način.
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