
 

Uscător de păr

5000 Series

 
2100 W

Tehnologia ThermoShield

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi
ioni*

3 setări de temperatură & 2 de
viteză

 

BHD500/00

Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**

cu tehnologia de protecţie termică ThermoShield

Tehnologia ThermoShield oferă protecţie termică absolută împotriva deteriorării

cauzate de căldură, prin controlul activ al temperaturii aerului din uscător la un

nivel optim.

Tehnologia ThermoShield

Tehnologie ThermoShield pentru protecţie termică absolută

Uscare puternică

Uscare rapidă pentru rezultate profesionale, cu 2100 W

Grijă şi protecţie

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni* pentru păr neted şi strălucitor

Păr frumos coafat

Control precis cu 6 setări de căldură şi viteză

Jet de aer rece pentru fixarea coafurii

Cap subţire de coafare, pentru retuşuri şi coafare detaliată



Uscător de păr BHD500/00

Repere Specificaţii

Tehnologia ThermoShield

Senzorul de detectare a supraîncălzirii

optimizează şi controlează în mod activ

temperatura aerului, protejându-ţi părul

împotriva deteriorării** cauzate de

supraîncălzire. Bucură-te de o experienţă de

uscare fără stres cu tehnologia ThermoShield.

Putere de 2100 W

Acest uscător de păr profesional de 2100 W

creează un flux de aer puternic. Combinaţia

rezultată de putere şi viteză accelerează şi

facilitează uscarea şi coafarea părului.

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni*

Acest sistem puternic cu ioni generează până

la 40 de milioane de ioni la o sesiune de

uscare, amplificând strălucirea părului. Astfel,

te vei bucura de un păr neted şi lucios.

6 setări de căldură şi viteză

Alege cu uşurinţă combinaţia de căldură şi

viteză care funcţionează cel mai bine pentru

părul şi coafura ta. Şase setări diferite asigură

control precis pentru coafare personalizată.

Jet de aer rece

Butonul Jet de aer rece asigură un flux intens

de aer rece. Se utilizează după coafare, pentru

finisaj şi fixare.

Cap de coafare de 14 mm

Capul subţire de coafare concentrează cu

precizie aerul, pentru retuşuri rapide şi

perfecţionarea micilor detalii ale coafurii.

Tehnologii de îngrijire

Tehnologia ThermoShield

Tehnologie cu ioni: De 2 ori mai mulţi ioni*

Accesorii

Cap de coafare: 14 mm

Caracteristici

Setări de căldură/viteză: 6

Jet de aer rece

Cârlig pentru depozitare

Specificaţii tehnice

Putere: 2100 W

Motor: CC

Tensiune: 220-240 V

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare / Finisaj: Alb & metalizat

Service

Garanţie internaţională 2 ani

 

* vs BHD350 la setarea superioară

* *Setarea ThermoShield
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