séchage maximal,
rangement minimal
maxi drying, mini storage
le sèche-cheveux des coiffeurs
hairdressers’ dryer

réf.: D171E

sen ajánlott a haj simításakor és
GPSNÈ[ÈTBLPS &IIF[ IBT[OÈMKPO
henger alakú befésülő kefét. Kezdje az alsó tincsekkel, a többit addig
csipeszekkel tűzze fel. A szűkítővel
ellátott hajszárítót tartsa a kefére merőlegesen, és a kiválasztott
hajtincset a hajtőtől a hajvégek
irányába tekerje le.

MAGYAR
retra-cord expert 2000W
A BaByliss expert termékcsaládjának legutolsó szülöttje, az retracord expert 2000W csúcskategóriás professzionális hajszárító
az alábbi műszaki jellemzőkkel
rendelkezik:
t3FUSB$PSE 4:45&.5.: elegendő
egy egyszerű gombnyomás és
teljesen visszacsévéli a vezetéket
a fogantyúba. Praktikus tárolás és
garantáltan minimális helyigény!
t8PTUFMKFTÓUNÏOZ
tÞK NFHPMEÈTÞ  B MFWFHǮNFOOZJséget megnövelő kompresszor az
ultragyors szárításért
tB[ *POJ$FSBNJD UFDIOPMØHJB B
hajszárító által keltett ionok semlegesítik a statikus elektromosságot, amely hajszárítás közben
OÏIBNFHKFMFOIFUBIBKCBO&[FO
kívül a kiöblítést nem igénylő
hajápoló szerek hatékonyságát
is megnöveli: a haj simább,
lágyabb és ragyogóbb lesz.
Az első rács kerámia-bevonata
optimálissá teszi az ionok áramlását (a fémráccsal összevetve).
tWÏLPOZ T[ǻLÓUǮ  BNFMZ OBHZPO
pontos szárítást és formázást tesz
lehetővé
tFHZBT[JNNFUSJLVTEJòÞ[PS NFMZ
tökéletesen idomul a fej körvonalához, és megkönnyíti a haj
volumenének növelését

" EJòÞ[PS UFSNÏT[FUFT NØEPO 
elmozdítás nélkül szárítja a
hajat. A szárítás alatt ujjaival alakítsa a frizuráját, hogy növelje annak
volumenét. Ne kefélje át a haját,
hogy a frizura megtartsa termés[FUFTKFMMFHÏU"EJòÞ[PSUIBT[OÈMKB
EBVFSPMU  T[ÈSB[  öOPN T[ÈMÞ WBHZ
UÚSÏLFOZIBKIP["EJòÞ[PSNFMMFUU
B[ j*x TFCFTTÏH IBT[OÈMBUÈU KBWBsoljuk.
A retra-cord expert 2000W hajszáSÓUØKÈOBL  IǮNÏSTÏLMFUJ GPLP[BUB
és 2 sebessége van:

HASZNÁLAT
A szűkítővel pontosan irányíthatja
a levegő áramlását, ami különö-
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.BHBT
hőmérséklet

Nedves, vastag
szálú és göndör
haj szárítása és
formázása

Közepes
hőmérséklet

Nedves normál
haj szárítása és
formázása

Alacsony
hőmérséklet

Nedves,
vékony szálú
és töredezett
haj szárítása és
formázása

hideglevegő-nyomógombbal

rögzíteni lehet a frizurát az optimális végső eredmény eléréséhez.
KARBANTARTÁS
A hajszárító teljes teljesítményének megőrzése érde- kében a
hátsó szűrőt rendszeresen meg
kell tisztítani egy puha és száraz
kefével. A szűrőt kivételkor kissé
fordítsa el saját tengelye körül,
majd emelje ki.
A VISSZACSÉVÉLHETŐ VEZETÉK
HASZNÁLATA
1. Húzza lassan a vezetéket lefelé,
amíg a piros jelzés meg nem jeMFOJL4PIBIFIÞ[[BNFHIJSUFlen a vezetéket.
2. Dugja be a hajszárítót a konnektorba, majd válassza ki a
hőmérsékletet és a sebességet.
)BT[OÈMBU VUÈO B WF[FUÏL
visszacsévéléséhez
tartsa
függőlegesen, arcától távol a
IBKT[ÈSÓUØU &HZJL LF[ÏWFM UBSUTB
a villásdugót, a másikkal nyomja
meg a visszacsévélő gombját.
7F[FTTF LF[ÏWFM B WF[FUÏLFU 
hogy ne törjön meg. Ha a vezeték nem húzódik vissza teljesen,
húzza meg egy kicsit és kezével
vezetve csévélje tovább.
NE PRÓBÁLJA A VEZETÉKET VISSZACSÉVÉLNI AKKOR, AMIKOR A
HAJSZÁRÍTÓ BE VAN DUGVA. NE
HAGYJA, HOGY GYEREKEK KEZELJÉK A VISSZACSÉVÉLHETŐ
VEZETÉKET, MERT A VEZETÉK
HIRTELEN FELCSÉVÉLŐDHET ÉS
SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT
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