Babyliss Pro: BabylissPRO Luminoso Ionic Föhn

BabylissPRO Luminoso Ionic Föhn

BabylissPro Luminoso Föhn. Deze Ultra Lichtgewicht en uiterst krachtige Föhn is voorzien van Ionic technologie waardoor uw haar sneller
droog wordt en mooi glad en glanzend is. Deze is verkrijgbaar in 6 kleuren.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
€ 74,99
€ 74,99
Bedrag BTW € 13,01

Stel een vraag over dit artikel

Beschrijving

Deze Ultra Lichtgewicht en uiterst krachtige Föhn is voorzien van Ionic technologie waardoor uw haar sneller droog wordt en mooi glad en
glanzend is. Deze is verkrijgbaar in 6 kleuren.
Ultralicht en uiterst krachtig
2100 W
490 g
AC-motor lange levensduur
Luchtsnelheid 130 km/u.
Flexibiliteit & controle
6 standen voor het afstellen van temperatuur en snelheid
Koudeluchtknop voor een perfecte fixatie en langdurig resultaat
Het ultrafijne, schuine opzetstuk (6 mm) zorgt voor een perfecte en soepele brushing.
De lichtjes diagonale vorm sluit perfect aan bij de contouren van een ronde borstel
Haarverzorging
Een centrale ionengenerator maakt de diepgaande werking mogelijk van miljoenen negatieve ionenen zorgt ervoor dat de spanning uit statische
elektriciteit aan het haaroppervlak, wordt geneutraliseerd.Dankzij deze ionentechnologie, is het haar ontspannen, zacht, soepel, glanzend en
zeer gemakkelijk hanteerbaar.
Comfort en evenwicht
Het lage gewicht en evenwichtige design, maken van de Nero het ideale gereedschap voor deprofessional, te meer omdat hij een goede partner
is in de strijd tegen RSI (repetitief overbelastingsletsel)en andere beroepsziekten.
Snel drogen met de in Italië vervaardigde haardroger van 2100 W, krachtig, mooi afgewerkt, met eenAC-motor die lang meegaat en een
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luchtsnelheid 130 km/u.
De ionentechnologie resulteert in soepel, glanzend haar dat niet pluist.
Het hoogkwalitatief ontwerp en de elegante vormgeving waardoor het toestel goed in de hand ligt engemakkelijk hanteerbaar is, maken van de
Bianco een professioneel en uiterst krachtig apparaat.

Features
• Krachtig: 2100 W
• AC-motor lange levensduur
• Luchtsnelheid: 130 km/u.
• Licht: 490 g
• Ionentechnologie
• Ultrafijn, schuin opzetstuk (6 mm x 70 mm) met venturi-effect: 20% krachtiger
• Verwijderbare filter achteraan voor een snel en eenvoudig onderhoud
• Professioneel snoer 2,70 m

Eenheden in doos: 1

Beoordelingen
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.
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