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Perie Dynamic Volume
Ceramică

HP8665/00
Uscare şi coafare cu grijă

Airstyler cu setare specială „Care”
Dynamic Volumebrush este o perie rotativă care furnizează cea mai delicată metodă de uscare şi 
coafare a părului. Aceasta utilizează perii naturale pentru un păr mai suplu şi mai puţină frecare. 
Setarea specială „Care” furnizează cea mai bună temperatură pentru uscarea părului

Păr coafat frumos
• 1000 W pentru rezultate profesionale
• Perie cu peri naturali: 2 capete de periere (30 mm și 50 mm)

Mai puţină deteriorare a părului
• Temperatură de uscare optimă cu setarea „Care”
• Mai multă îngrijire cu tratament cu ioni pentru păr strălucitor și drept
• Îngrijire sporită cu elementele ceramice, care oferă încălzire puternică IR
• Peri naturali pentru un păr mai fin și mai puţină frecare

Ușor de utilizat
• 2 setări diferite pentru viteza de rotire
• Peria se rotește în ambele direcţii
• Capacele pentru perie protejează perii împotriva deteriorării



 Peri naturali

Perii naturali se utilizează la perie pentru a oferi 
părului o senzaţie de fineţe mai mare. Cu mai puţină 
frecare, părul se deteriorează mai puţin.

Setarea „Care”

Temperatura „Care” oferă o temperatură de uscare 
optimă, precum și protecţie suplimentară împotriva 
supraîncălzirii părului. Cu același flux de aer de 
putere, veţi obţine cele mai bune rezultate, în mod 
delicat.

Rotire în 2 direcţii

Peria poate fi rotită în ambele direcţii, pentru o 
manevrare mai facilă și pentru crearea unei varietăţi 
de coafuri.

Îngrijire cu ioni

Tratamentul ionic asigură o uscare anti-statică. Ionii 
negativi elimină părul electrizat, tratează părul și 
netezesc cuticulele părului pentru a intensifica 
strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr neted și 
drept care strălucește de frumuseţe.

Îngrijire sporită cu elementul ceramic

Elementul ceramic generează căldură IR, cu un efect 
delicat, care ajută uscarea părului din interior și îl 
protejează împotriva uscării excesive, fără a face 
compromisuri în ceea ce privește viteza și eficienţa.

Capace pentru perie

Capacele pentru perie protejează perii împotriva 
deteriorării când depozitaţi peria Dynamic 
Volumebrush.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice
• Putere: 1000 W
• Lungime cablu: 1,8 m
• Culoare/finisaj: alb și violet

Caracteristici
• Înveliș ceramic
• Tratament cu ioni
• Cablu de alimentare cu articulaţie
• Agăţătoare
• Setări: 3 setări pentru căldură/viteză

Accesorii
• Perie cu ţepi din materiale naturale amestecate: 2 

capete de periere (30 mm și 50 mm)

Tipul părului
• Rezultat final: Voluminos
• Lungimea părului: Mediu, Lung
• Grosimea firului de păr: Subţire, Mediu, Gros

Service
• 2 ani garanţie
•
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