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Hajszárító és egyenesítő

HP8295/00
Két stílus, egyöntetű szépség

SalonDry Active ION és SalonStraight Control
A SalonSet egy különleges kialakítású ajándékcsomag, amely magában foglal egy ionos 
hajszárítót és a professzionális hőfokú hajegyenesítőt, melyek hasonló mintázattal vannak 
díszítve.

Egyszerűen használható
• Hajszárító: Az akasztógyűrűvel kényelmesen tárolhatja a készüléket
• Hajegyenesítő: Gumi markolat a könnyed használat érdekében
• A manuális hőbeállítások a tökéletes hőmérséklet érdekében

Gyönyörűen formázott haj
• Hajszárító: 1800 W a hatékony szárításért
• Hajegyenesítő: 230 °C fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért
• Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú használhatóság érdekében
• Hajegyenesítő: Turmalin kerámia lapok a csillogó hajért
• Hajegyenesítő: 30 másodpercen belül használatra kész
• Hajszárító: Keskeny fúvócső a pontos hajformázásért

Kevésbé károsítja haját
• Hajszárító: Active Ion kondicionálás az egyenes, sima és fénylő hajért

Hosszantartó frizura
• Hajszárító: Hideglevegő fokozattal



 1800 W a hatékony szárításért
Hajszárító: 1800 W a hatékony szárításért

Active Ion kondicionálás
Active Ion kondicionálás az egyenes, sima és fénylő 
hajért

Hideglevegő fokozat a frizura 
rögzítéséhez
Hajszárító: Hideglevegő fokozattal

Keskeny fúvócső
Hajszárító: Keskeny fúvócső a pontos hajformázásért

6 hő- és sebességfokozat
Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú 
használhatóság érdekében

Akasztógyűrű
Hajszárító: Az akasztógyűrűvel kényelmesen 
tárolhatja a készüléket

230 °C-os hőmérséklet
Hajegyenesítő: 230 °C-os, fodrászszalonokban is 
használt magas hőmérséklet a tökéletes 
eredményért

Turmalin kerámia lapok
Turmalin kerámia lapok a csillogó és sima hajért

Gumi markolat
Hajegyenesítő: Gumi markolat a könnyed használat 
érdekében

Használatra kész
Hajegyenesítő: 30 másodpercen belül használatra 
kész

Manuális beállítások
A manuális hőbeállítás által egyszerűen és gyorsan 
beállíthatja a formázási hőmérsékletet. Segítségével 
kiválaszthatja a haja és igényei számára 
legmegfelelőbb hőmérsékletet, hogy a végeredmény 
minden esetben tökéletes legyen.
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Műszaki adatok
• Energiaellátás: Hajegyenesítő: 39 W
• Feszültség: 220-240 V
• Kábel hossza: 1,8 hajszárító, 2,5 hajegyenesítő m
• Szín/felület: Gyöngyfehér és szürke színű, gyönyörű 

kialakítású rajzokkal
• Teljesítmény: Hajszárító: 1800 W

Szervizelhetőség
• Csere
•
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