
 

Secador de cabelo

3000 Series

 
2100 W

Acessório ThermoProtect

Cuidado iónico avançado

6 reg. temperatura e velocidade

 

BHD351/10 Secagem eficaz a temperaturas mais baixas

com o acessório ThermoProtect

O acessório ThermoProtect de design exclusivo mistura eficazmente o ar quente e

frio para um cuidado diário.

Fácil de utilizar

Controlo preciso com 6 regulações de calor e velocidade

Bico estreito para retoques e penteados detalhados

Cuidado e protecção

Cuidado iónico avançado para um cabelo brilhante e sem frisado

Acessório ThermoProtect

Secagem potente

Secagem potente com 2100 W

Posição de ar frio para finalizar o seu penteado



Secador de cabelo BHD351/10

Destaques Especificações

2100 W de potência de secagem

Este secador de cabelo de 2100 W cria um

fluxo de ar potente para resultados magníficos,

dia após dia.

Acessório ThermoProtect

O acessório ThermoProtect de design exclusivo

mistura eficazmente o ar quente e frio para um

cuidado diário. Reduz a temperatura em 15 °C,

sem deixar de secar rapidamente o seu cabelo.

Cuidado iónico avançado

Este potente sistema iónico gera até 20

milhões de iões* por sessão de secagem,

intensificando o brilho do seu cabelo. Para que

possa desfrutar de um cabelo brilhante e sem

frisado.

6 regul. de calor e velocidade

Escolha facilmente a combinação de calor e

velocidade que funciona melhor para o seu

cabelo e estilo. Seis regulações diferentes

asseguram um controlo preciso para um

penteado personalizado.

Posição de ar frio

A posição de ar frio proporciona um jato de ar

frio para finalizar e manter o seu penteado.

Bico de modelação de 14 mm

O bico estreito direciona o ar com precisão,

para retoques rápidos e para aperfeiçoar

pequenos detalhes do seu penteado.

 

Acessórios

Cabeça: 14 mm

Acessório ThermoProtect

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Potência: 2100 W

Voltagem: 220-240 V

Motor: CC

Características

Gancho de arrumação

Regulações de calor/velocidade: 6

Definições: Posição de ar frio

Assistência

2 anos de garantia mundial

Tecnologias de cuidado

Cuidado iónico

ThermoProtect

 

* Na regulação de velocidade mais elevada
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