
Sušilnik za lase

SalonDry Control

 

2100 W

 
HP8180/00

Sušenje, urejanje in oblikovanje pričeske po vašem okusu
Sušilnik za lase SalonDry Control

Prevzemite nadzor nad sušenjem s sušilnikom SalonDry Control. 2100 W profesionalne moči sušenja in različne

nastavitve zagotavljajo vrhunske rezultate – pri sušenju, utrjevanju in oblikovanju pričeske.

Enostavna uporaba
Odstranljiva zračna mreža za enostavno čiščenje

1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost

Kavelj za priročno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje
Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Profesionalna moč 2100 W za popolno pričesko

S hladnim zračnim tokom določite svoj slog



Sušilnik za lase HP8180/00

Značilnosti Specifikacije
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.

Šest nastavitev 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.

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.

1,8-metrski kabel
1,8-metrski kabel za največjo možno

prilagodljivost

Snemljiva zračna mreža
Zračno mrežo sušilnika lahko odstranite in

očistite. Odstranite in redno čistite, da

preprečite nabiranje umazanije.

 

Značilnosti
Hladen zračni tok

Obešalna zanka

Tehnične specifikacije
Dolžina kabla: 1,8 m

Moč: 2100 W

Servis
2-letna garancija
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