Sušilnik in ravnalnik
Omejena izdaja
Potovalni komplet

HP8644/40

Potovalni komplet za popolno pričesko na dopustu.
z mini sušilnikom in mini ravnalnikom
Mini sušilnik moči 1400 W z univerzalno napetostjo in 30 % manjši mini ravnalnik od standardnega lahko
enostavno pospravite v torbo, da si vedno in povsod zagotovite želeni videz.
Čudovito oblikovani lasje
Sušilnik: 2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti za previdno sušenje
Sušilnik: nežna moč sušenja 1400 W za čudovite rezultate
Ravnalnik: temperatura 200 °C za profesionalno oblikovanje in popolne rezultate
Manj poškodovanih las
Ravnalnik las: keramični plošči za gladko drsenje in sijoče lase
Enostavna uporaba
Sušilnik: 1,8-metrski napajalni kabel
Ravnalnik: 1,8-metrski napajalni kabel
Ravnalnik: zaklepni sistem na ročici za enostavno shranjevanje
Ravnalnik: hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah
Sušilnik: kompaktna zasnova za enostavno uporabo
Idealen sopotnik zaradi napetosti za uporabo po vsem svetu
Priložena potovalna torbica

Sušilnik in ravnalnik

HP8644/40

Značilnosti

Speciﬁkacije

Keramični plošči

Nežna moč sušenja 1400 W

Tehnične speciﬁkacije
Moč: Sušilnik 1400 W
Dolžina kabla: 1,8 m
Barva/površina: črna in topla rožnata
Najvišja temperatura: Ravnalnik 200 °C
Značilnosti
Dvojna napetost
Keramična prevleka
Obešalna zanka

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka
in trpežna ter je eden izmed najboljših
materialov za izdelavo ravnalnih plošč.
Previdna obdelava keramičnih plošč izboljša
drsenje in negovanje ter zagotavlja popolne
sijoče lase.

Sušilnik z močjo 1400 W proizvaja optimalni
zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite
pričeske vsak dan.
Temperatura 200 °C za profesionalno
oblikovanje

Kompaktna zasnova

Kompakten in ergonomski sušilnik za lase
odlikuje pametna in sodobna zasnova. Sušilnik
za lase je lahek, enostavne uporabe in ravno
prave velikosti, da ga lahko shranite kamorkoli.

Visoka temperatura vam omogoča
spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja
popoln videz.
Potovalna torbica

Previdno sušenje

Kompaktni sušilnik las omogoča 2
prednastavljeni kombinaciji temperature in za
enostavno, hitro in nežno sušenje.

Kompletu je priložena potovalna torbica za
uporabo na poti. Elegantna torbica je
zasnovana za shranjevanje sušilnika in
ravnalnika ter zaščito pred poškodbami.
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Servis
2-letna mednarodna garancija

