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Задръжте влагата за лъскава и жизнена коса
Най-доброто задържане на влага, най-добър блясък и мекота

Сешоарът MoistureProtect разполага с инфрачервен сензор, който непрекъснато измерва

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

Технология MoistureProtect

Сензор MoistureProtect

Идеална защита на влагата с уникален сензор

Щадяща технология

Защита от прегряване

Красиво оформена прическа

Подхранване с йони предпазва от статичното електричество за гладка и лъскава коса

Лесна употреба

Шест скорости и настройки за температура за перфектен контрол

Студена струя за завършване на прическата



Сешоар MoistureProtect HP8280/00

Акценти Спецификации

Сензор MoistureProtect

Истински иновативната технология Infrared

MoistureProtect непрекъснато следи и адаптира

температурата на сушене така, че да отговаря на

нуждите ви от сушене на косата. Интелигентният

сензор измерва температурата на повърхността на

косата 4000 пъти в една сесия на сушене и регулира

топлината, за да предотврати загубата на влага и

увреждането на кутикулите на космите. С

максимално задържане на влага косата ви получава

най-добрия блясък и мекота. Можете да включите/

изключите сензора според вашите нужди.

Технология MoistureProtect

Използва инфрачервена технология за диагностика на

косата ви и адаптира температурата, за да запази

естествената й хидратация.

Настройка на температурата ThermoProtect

Настройката ThermoProtect гарантира оптималната

температура на сушене и допълнителна защита

срещу прегряване на косата. Със същата мощна

въздушна струя получаваш най-добрите резултати,

като щадиш косата си.

Подхранване с йони

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.

Шест настройки за скорост и температура

Лесно задавайте и управлявайте настройките за

температура и скорост, за да създадете идеалната

прическа. Избирайте между 3 настройки за

температура и 2 настройки за скорост за пълен

контрол и прецизно сушене и оформяне.

Студена струя

Бутонът Cool Shot осигурява силна струя от студен

въздух. Използва се след оформяне на прическата, за

да я завърши и фиксира.

Технически данни

Напрежение: 220-240 V

Мощност: 2100 - 2300 W

Дължина на кабела: 2,5 м

Мотор: DC

За две напрежения: Не

Щадящи технологии

Технология MoistureProtect

Йонна грижа

Сервиз

2 години международна гаранция

Характеристики

Студена струя

6 настройки на температурата

Аксесоари

Накрайник: Дифузер
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