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Begrænset udgave

Rejsesæt

 

HP8644/00

Rejsesæt til perfekt hår i ferien!
med minihårtørrer og miniglattejern

Minihårtørreren med en effekt på 1400 W og mulighed for brug ved alle

netspændinger og miniglattejernet, som er 30 % mindre end et almindeligt

glattejern, passer perfekt i din taske og hjælper dig med at få det rette look, uanset

hvor du er.

Flot, stylet frisure

Hårtørrer: skånsom tørrekraft på 1400 W giver smukke resultater

Hårtørrer: 2 fleksible hastighedsindstillinger til nænsom tørring

Glattejern: 200°C professionel varme for et perfekt resultat

Mindre skade på håret

Glattejern: keramiske plader for Ceramic plates for jævn glideevne og skinnende hår

Nem at anvende

Spænding til brug i hele verden gør den til den perfekte rejseledsager

Hårtørrer: Brugervenligt, kompakt design

Hårtørrer: 1,8 m ledning

Glattejern: Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Glattejern: Lås på håndtag giver nem opbevaring

Glattejern: 1,8 m ledning

Rejseetui medfølger



Hårtørrer og glattejern HP8644/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Rejseetui

Dette sæt leveres med et praktisk rejseetui. Det

flotte etui er designet til at indeholde

hårtørreren og glattejernet og beskytte dem

mod skader.

Skånsom tørrekraft 1400 W

Denne 1400 W hårtørrer skaber det optimale

niveau for luftstrøm og nænsom tørrekraft, så

du får smukke resultater hver dag.

Nænsom tørring

Denne kompakte hårtørrer giver dig 2

forudvalgte varme- og

hastighedskombinationer, så du kan få en let,

hurtigt og skånsom hårtørring.

Kompakt design

Denne hårtørrer er kompakt og ergonomisk og

drager fordel af et intelligent, moderne design.

Resultatet er en hårtørrer, der er nem at

håndtere og lille nok til at opbevare overalt.

200°C professionel varme

Denne høje temperatur giver dig mulighed for

at ændre frisurens form og giver det perfekte

look, du ønsker.

Keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og holdbart fra

naturens side, og derfor er det et af de bedste

materialer til glatteplader. De keramiske plader

er omhyggeligt fremstillet til at forbedre

glideevnen og plejeegenskaberne, så du får

perfekt skinnende hår.

Tekniske specifikationer

Watt-tal: Hårtørrer 1400 W

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: Sort og varm lyserød

Maks. temperatur: Glattejern 200 °C

Funktioner

Dobbelt spændingsomskifter

Keramisk belægning

Ophængsstrop

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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