
Ilmakiharrin
 

1000 W

Ceramic

4 lisäosaa

 
HP4674/00

Joka päivä tavoittelemasi sileä, kiiltävä tyyli

Salon Airstylist Ion -kiharrin

Suorista hiuksesi päivittäin. SalonAirstylist Ion 1000 W -kihartimen ionisoiva

tekniikka, neljä muotoiluosaa ja ammattilaistason teho takaavat hiustesi sileyden.

Upeasti muotoiltu kampaus

1000 W:n ammattimainen tulos

38 mm: lämpöharja pehmentää hiukset

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu harjaosa helpottaa kiharrusta

Runsautta ja kiiltoa luonnonharjalla

Kapea keskityssuutin kohdistaa ilmavirran

Hellävarainen hiuksille

Ionihoito tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Keraamiset päällystetyt harjat parempaa hoitoa varten

Kylmäpuhallusasetus kuivaa hellästi

Helppokäyttöinen

Kolme joustavaa asetusta parantavat hallintaa

Ergonominen kahva lisää käyttömukavuutta

Pyörivä johto estää johtosotkut

Kätevä ripustuslenkki näppärään säilytykseen



Ilmakiharrin HP4674/00

Kohokohdat

1000 W

Ilmakihartimen 1000 W:n lämmitin tuottaa

optimaalisen ilmavirran ja kuivaa hellästi.

Ionic Care

Ionihoito tekee hiustenkuivauksesta

antistaattista. Negatiivisesti varautuneet ionit

poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja

silottavat hiussuomut lisäten siten hiusten

kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät

hiukset.

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu

harjaosa

Helppokäyttöinen ilmakiharrin on sekä

muotoiluharja että kiharrin. Voit vetää harjakset

sisään painikkeella, jotta muotoilija irtoaa

hiuksista helposti. Saat upeita joustavia

kiharoita.

38 mm:n lämpöharja

Lämpöharjan halkaisija on erityisen suuri,

38 mm. Leveällä kiharrusosalla luot sileitä

kampauksia ja laineita.

Luonnonharja

Tämän harjan luonnonharjakset silittävät

hiussuomut hellästi ja lisäävät kiiltoa.

Kapea keskityssuutin

Keskityssuutin kohdistaa ilmavirran aukon

kautta yksittäiselle alueelle. Voit muotoilla

tarkasti ja viimeistellä hiukset upeasti.

Kolme joustavaa asetusta

Nopeus ja kuumuus ovat säädettävissä

helposti halutun tuloksen mukaan. Kolmella

asetuksella saat varmasti haluamasi tuloksen.

Kylmäpuhallusasetus

Kylmäpuhallusasetus kuivaa hiukset hellästi ja

hiuksia vahingoittamatta. Toiminto sopii

kaikille hiustyypeille, mutta erityisesti ohuille,

kuiville tai vahingoittuneille hiuksille.

Täydellinen asetus kuuman kesäkauden

aikana.



Ilmakiharrin HP4674/00

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Teho: 1000 W

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: tummansininen ja kulta

Ominaisuudet

Keraaminen pinnoite

Ionikäsittely

Pyörivä johto

Asetukset: 3 lämpö-/nopeusasetusta

Ripustuslenkki

Lisäosat

Suutin

Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu

harjaosa

Luonnonharjaksinen volyymiharja

Hiustyyppi

Lopputulos: Useita tyylejä

Hiusten pituus: Keskipitkät, Pitkä

Hiusten paksuus: Ohut, Keskipitkät, Paksu

Huolto

2 vuoden takuu: KYLLÄ
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