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Blaupunkt: Suszarka do włosów model HDD501BL

Większość kobiet nie wyobraża sobie życia bez suszarki do włosów. Codzienne suszenie lub stylizacja fryzury
sprawiają, że wymagania użytkowniczek względem tych urządzeń stale rosną. Znaczenie ma ich waga, moc, funkcje i
końcówki dołączone do zestawu, a także wygląd. Suszarka Blaupunkt HDD501BL została zaprojektowana tak, aby
szybko wysuszyć włosy, jednocześnie je pielęgnując. Jej elegancki design, połączenie bieli z akcentami modnego
koloru Golden Rose, z pewnością przypadnie do gustu każdej kobiecie.
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Blaupunkt: Suszarka do włosów model HDD501BL

Model HDD501BL posiadający moc 2000 W, docenią wszystkie te użytkowniczki, którym suszenie włosów zajmuje
codziennie dużo czasu. Funkcja ciepłego i zimnego nawiewu pomoże zadbać o kondycję włosa. Cieplejszy nawiew
przyda się zawsze wtedy, gdy chcemy szybko i skutecznie je wysuszyć. Zakończenie suszenia zimnym strumieniem
powietrza sprawi, że nasza fryzura będzie gładka, błyszcząca i lepiej utrwalona. Wpływa on także korzystnie na
strukturę włosa. Funkcję trzystopniowej regulacji temperatury docenią z pewnością kobiety, których włosy są
zniszczone i przesuszone. Umożliwia ona dobranie temperatury tak, aby w bezpieczny sposób, bez obawy o
zniszczenie włosów, ułożyć wybraną fryzurę.
Żadna z kobiet nie lubi, gdy jej włosy się elektryzują. Stają się one wtedy słabe, łamliwe i trudne do ułożenia. Suszarka
HDD501BL wytwarza w trakcie pracy jony ujemne, które przeciwdziałają niszczeniu się włosów, powodując, że łuski
włosa zamykają się, są lśniące, jedwabiście miękkie w dotyku i co najważniejsze – nie elektryzują się.
W zestawie znajdują się także dwie przydatne końcówki, które z pewnością ułatwią ułożenie wymarzonej fryzury.
Dyfuzor, który nada włosom puszystości oraz wąski koncentrator, który jest niezastąpiony przy stylizacji.
Komfortu obsługi dopełnia niska waga urządzenia (0,59 kg), a zdejmowalny filtr siatkowy pomoże w utrzymaniu
suszarki w czystości.
Funkcje i specyfikacja HDD501BL:
• 3-stopniowa regulacja temperatury nadmuchu
• 2-stopniowa regulacja prędkości nadmuchu
• Zimny nadmuch
• Jonizacja
• Wąski koncentrator
• Dyfuzor
• Zdejmowalny filtr siatkowy
• Rozmiar: 29 x 9 x 27 cm
• Waga: 0,59 kg
• Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 2000 W
• Kod EAN: 5901750504624
Sugerowana cena detaliczna brutto: 89 zł
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