
Сешоар

MoistureProtect

DryCare Prestige

  Технология MoistureProtect

2300 W мощност при сушене

Йонна грижа за блестяща коса

 

HP8281/00

Красива коса, защитена отвътре и отвън
Подсилва блясъка и запазва естествената хидратация на косата

Сешоарът MoistureProtect разполага с инфрачервен сензор, който непрекъснато измерва

оптималната температура за сушене на косата ви, което запазва естествената й хидратация.

Технология MoistureProtect

Технологията MoistureProtect запазва естествената хидратация на косата

Интелигентен сензор MoistureProtect

Красиво оформена прическа

Йонна грижа за гладка, лъскава коса без заплитане

Щадяща технология

ThermoProtect предотвратява прегряване на косата ви

Лесна употреба

2300 W бърза, висока мощност при сушене

Шест скорости и настройки за температура за оптимален контрол

Студена струя за завършване на прическата



Сешоар MoistureProtect HP8281/00

Акценти

Технология MoistureProtect

Технологията MoistureProtect контролира и адаптира

температурата за усилване на блясъка и за запазване

на естествената хидратация на косата. Предпазва

косата ви от прегряване като винаги гарантира

оптимална температура. Насладете се на красива коса

отвътре и отвън.

Сензор MoistureProtect

Инфрачервеният сензор MoistureProtect

непрекъснато наблюдава и адаптира температурата

на сушене, за да съответства на нуждите на вашата

коса. Интелигентният сензор измерва температурата

на косата ви, докато я сушите, за да предотврати

загуба на влажност и увреждане на кутикулите на

космите. Запазването на хидратацията на косата

означава, че тя ще бъде по-мека, по-бляскава и по-

здравословна. Можете да включите/изключите

сензора в зависимост от нуждите ви.

2300 W мощност при сушене

Този професионален сешоар с мощност 2300 W

разполага с шест настройки за скорост и

температура. Полученото съчетание от мощност,

скорост и технология прави сушенето и оформянето

на косата ви по-бързо, по-лесно и по-нежно.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

Настройка ThermoProtect

Температурата на ThermoProtect гарантира

идеалната температура на сушене за вашата коса.

Мощно, но нежно сушене, което осигурява

оптимални резултати по един грижовен начин.

Шест настройки за скорост и температура

Шест настройки за скорост и температура ви

осигуряват контрол. Мек въздушен поток с висока

топлина ви позволява да създавате красиви къдрици с

дифузора. Насладете се на идеално гладка коса по-

бързо, като използвате силен въздушен поток и

висока топлина.

Студена струя

Бутонът за студена струя осигурява силна струя от

студен въздух. Използва се след оформяне на

прическата, за да я завърши и фиксира. Студеният

въздух осигурява дълготрайни резултати, като

фиксира прическата ви.



Сешоар MoistureProtect HP8281/00

Спецификации

Технически данни

Мощност: 2100 - 2300 W

Дължина на кабела: 2,5 м

Мотор: DC

Напрежение: 220-240 V

Честота: ~ 50 – 60 Hz

Щадящи технологии

Технология MoistureProtect

Йонна грижа

Сервиз

2 години международна гаранция

Характеристики

Студена струя

Настройки за загряване/скорост: 6

Аксесоари

Приставки: Концентратор, Дифузер

Дизайн

Цвят: Перлено бяло и розово злато
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