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Kifogástalan frizura, bárhová is megy

SalonDry úti hajszárító
Ne induljon útnak az úti hajszárító nélkül! A SalonDry Travel elég kicsi ahhoz, hogy 
bármilyen utazótáskában elférjen. Az összecsukható, egyszerűen használható, 1600 W-os 
szárítóerejű készülék nem maradhat ki a bőröndből!

Egyszerűen használható
• Kettős feszültségválasztás – a világ bármely részén használható
• 1,8 méteres hálózati kábel
• Hordtáskával együtt
• Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
• Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Gyönyörűen formázott haj
• Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső
• 1600 W-os kíméletes szárítás
• Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében
• Hideg levegő a frizura rögzítéséhez



 1600 W-os kíméletes szárítás

Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást 
és kíméletes szárítóerőt biztosít a 
mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a 
tökéletes végeredmény érdekében. A három 
különböző beállítás maximális 
vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre 
szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az 
eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely 
bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová 
magával vihet.

Hideglevegő-fokozat

A hajformázókhoz alapvetően hozzátartozó 
professzionális funkcióként a hideg levegő 
gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a 
hajformázás végén alkalmaznak a frizura 
rögzítéséhez.

Feszültségválasztó

Kettős feszültségválasztás – a világ bármely 
részén használható

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján 
helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget 
biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni, 
illetve a hotelben történő használat során.

1,8 méteres kábel

1,8 méteres hálózati kábel

Utazótáska
A hajszárítóhoz tartozik egy hordtáska, 
amelyet utazáshoz használhat. A stílusos 
kialakítású táskában a hajszárító mellett 
biztonságban tudhatja annak tartozékait is.

Keskeny fúvócső

A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a 
kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz 
hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan 
alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
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Jellemzők
• Behajtható fogantyú
• Hideglevegő-fokozat
• Feszültségválasztó
• Akasztógyűrű

Műszaki adatok
• Tápellátás: 1200-1600/1350-1600 W

• Teljesítmény: Kína: 1350 W
• Kábel hossza: 1,8 m
• Feszültség: 110-127/220-240 V
• Szín/felület: többféle
• Teljesítmény: 1600 W

Szerviz
• 2 év garancia
•
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