
 

Sušilnik za lase

DryCare Advanced

 
ThermoProtect

2100 W

6 nastavitev za toploto in
hitrost

Hladen zračni tok

 



Sušilnik za lase HP8230/00

Značilnosti
Temperatura ThermoProtect

Temperatura s toplotno zaščito omogoča

optimalno temperaturo sušenja in nudi

dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z

enako močnim zračnim tokom dobite najboljše

rezultate na nežen način.

Profesionalni 2100 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2100 W

ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči

in hitrosti omogoča hitro ter preprosto

sušenje in oblikovanje pričeske.

Nastavitve hitrosti in temperature

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite,

da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih

nastavitev zagotavlja popoln nadzor za

natančno oblikovanje po vaši meri.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

Tanek nastavek za urejanje

Popolna pričeska ter bleščeč in sijoč videz s

tankim nastavkom za natančno urejanje.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel omogoča priročno

uporabo.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in

nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti

je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v

hotelu.

Snemljiv zračni filter

Vzdrževanje snemljivega zračnega filtra

sušilnika za lase je enostavno. Snemite ga in

očistite. Z rednim čiščenjem preprečite

nabiranje prahu in las, kar bi lahko vplivajo na

učinkovitost sušenja.

 



Sušilnik za lase HP8230/00

Specifikacije
Značilnosti

Zložljiv ročaj: Ne

Keramična prevleka: Ne

Razpršilnik: Ne

Hladen zračni tok

Dvojna napetost: Ne

Potovalna torbica: Ne

Obešalna zanka

Oblikovanje pričeske z ioni: Ne

Število nastavkov: 1

Nastavek/koncentrator: Tanek 14-milimetrski

nastavek za urejanje

Tehnične specifikacije

Napajanje: 2100 W

Napetost: 220–240 V

Dolžina kabla: 1,8 m

Barva/površina: Visoko bleščeča in mat črna

Frekvenca: 50-60 Hz

Moč: 2100 W

Motor: Motor DC

Material ohišja: ABS

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle A: Višina = 25 cm,

Dolžina = 63 cm, Širina = 35 cm

Teža škatle A: 5,7 kg

Dimenzije škatle F: Globina = 11 cm,

Višina = 23 cm, Širina = 31 cm

Velikost izdelka: Višina = 31 cm, Dolžina = 10

cm, Širina = 22 cm

Teža izdelka (brez embalaže): 0,6 kg

Teža paketa F: 0,8 kg

Servis

2-letna garancija
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