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Osnovna nega las
Nežno sušenje las

Ta sušilnik za lase uporabljajte za pravilno oblikovanje pričeske

Enostavna uporaba
Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor

Kompaktna oblika za enostavno uporabo

Kavelj za priročno shranjevanje

Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje

1,6 m napajalni kabel

Čudovito oblikovani lasje
1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate

Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Manj poškodovanih las
Nastavitev hladnega zraka za nežno sušenje



Salon Essential HP8107/00

Značilnosti
1200 W

Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni

zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite

pričeske vsak dan.

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.

Nastavitev hladnega zraka

Nastavitev hladnega zraka je hladna nastavitev

za nežno sušenje, ki zmanjša poškodbe las. Ta

funkcija je primerna za vse vrste las, predvsem

pa za tanke, suhe ali poškodovane lase. To je

idealna nastavitev za poletje.

Tri prilagodljive nastavitve

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

dosežete popoln končni rezultat. Tri

prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno

oblikovanje po vaši meri.

Zložljiv ročaj

Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj.

Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za

lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v

najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

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.

Ozek koncentrator

Koncentrator sušilnika za lase deluje tako, da

usmerja zračni tok skozi odprtino na določena

območja. Omogoča natančno oblikovanje in

predstavlja odlično rešitev za urejanje ali

dokončno oblikovanje pričeske.

1,6 m napajalni kabel
1,6 m napajalni kabel
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Specifikacije
Značilnosti
Zložljiv ročaj

Hladen zračni tok

Dvojna napetost

Obešalna zanka

Tehnične specifikacije
Napetost: 220-240 V

Dolžina kabla: 1,6 m

Napajanje: 1200 W

Barva/površina: mentolno zelena

Servis
2-letna garancija
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