
Airstyler
 

1000 W

Keramikk

4 tilbehør

 
HP4674/00

Den krusfrie, blanke frisyren du ønsker, hver dag

Salon Airstylist Ion

Nå kan du glede deg over glatt og glansfullt hår hver eneste dag. SalonAirstylist

Ion 1000 W kombinerer ionteknologi, fire hårfriseringstilbehør og profesjonell

effekt for å fjerne krus for alltid.

Vakkert frisert hår

1000 W for profesjonelle resultater

38 mm termobørste for å glatte ut håret

Børste med inntrekkbare pigger for enkel krølling

Børste med naturlige pigger for volum og ekstra glansfullt hår

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Mindre skade på håret

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Keramisk belagte børster gir mer pleie

Kaldluftinnstilling for skånsom tørking

Lett å bruke

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Ergonomisk og brukervennlig håndtak

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring



Airstyler HP4674/00

Høydepunkter

1000 W

Denne airstyleren har et varmeelement på

1000 W som gir det optimale nivået av

luftstrøm og skånsom tørkekraft.

Ionisk pleie

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking.

Ladede negative ioner eliminerer statisk hår,

styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at

hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er

jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Børste med inntrekkbare pigger

Denne brukervennlige airstyleren er både

stylingbørste og krølltang i ett. Piggene trekkes

inn i børsten ved et knappetrykk, slik at du

enkelt kan dra styleren ut av håret. Resultatet er

vakre og spenstige krøller.

38 mm termobørste

Termobørsten har en ekstra stor diameter på

38 mm. Bredden på trommelen gjør den til det

perfekt stylingverktøyet for å lage glatte frisyrer

og bølger.

Børste med naturlige pigger

De naturlige hårene i denne børsten glatter ut

håret på en skånsom måte for å gjøre håret

ekstra glansfullt.

Smalt munnstykke for konsentrert luft

Munnstykket fungerer ved å fokusere

luftstrømmen gjennom åpningen til spesifikke

områder. Dette fører til nøyaktig styling og er

glimrende for oppfriskning eller for å finpusse

en frisyre.

Tre fleksible innstillinger

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage det perfekte sluttresultatet.

Tre fleksible innstillinger gir presis og

skreddersydd styling.

Innstilling for kald luft

En kaldluftinnstilling er en varmeinnstilling på

et lavt nivå som skånsomt tørker håret for å

redusere skader til et minimum. Denne

funksjonen passer til alle hårtyper, men

spesielt for fint, tørt eller skadet hår. Det er en

perfekt innstilling for den varme

sommersesongen.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Wattforbruk: 1000 W

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: mørkeblå og gull

Funksjoner

Keramisk belegg

Ion-behandling

Roterbar ledning

Innstillinger: 3 varme-/hastighetsinnstillinger

Hengeløkke

Tilbehør

Munnstykke

Børste med inntrekkbare pigger

Naturlig blandingsbørste

Hårtype

Sluttresultat: Flere stiler

Hårlengde: Middels, Langt

Hårtykkelse: Tynt, Middels, Tykt

Service

To års garanti
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