
ULTRA TICHÝ FÉN

EXTRÉMNĚ TICHÝ A VÝKONNÝ
Ultra tichý fén s AC motorem o vysoké výkonnosti pro mimořádně rychlé a
tiché fénování.

SILENCE AC
CV7920F0

 

 

 Silence AC: ultra tichý fén. Vysoce výkonný a ultra tichý fén Silence AC zachovává až o 25 %** více hydratace díky
technologii Hydra Protect Technology pro zdravý lesk vlasů. Jeho unikátní povrch tvořený kašmírem a keratinem
s obsahem arganového oleje spolu s ionizátorem zanechává vlasy lesklé a hebké bez krepatění a patentovaný
profesionální AC motor s příkonem 2300 W zajišťuje rychlé vysoušení – to vše mimořádně tiše!

 



* V porovnání se standardním AC fénem téže značky

VÝHODY PRODUKTU

 JEŠTĚ LEPŠÍ VÝSLEDKY VYSOUŠENÍ
TECHNOLOGIE HYDRA PROTECT zajišťuje optimální úroveň teploty pro zachování o 25 %** více
přirozené hydratace vlasu. V kombinaci s povrchem z kašmíru a keratinu pomáhá předcházet
poškození vlasů a dodává zdravý lesk.   ** Testováno na témže výrobku v porovnání s
vysoušením na maximální nastavení a zrychleným proudem vzduchu (nastavení Boost).  

POVRCH S KAŠMÍREM, KERATINEM A ARGANOVÝM OLEJEM
Unikátní povrch s obsahem kašmíru, keratinu a arganového oleje.

PATENTOVANÉ EFEKTIVNÍ FÉNOVÁNÍ
Vysoký příkon 2300 W v kombinaci s vysokou rychlostí proudu vzduchu až 120km/h pro rychlé
fénování.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Patentovaný profesionální AC motor s dlouhou životností.

LESK A HEBKOST
Záporné ionty způsobují koncentraci molekul vody na vlasu během vysoušení, hydratují vlas a
chrání vlasové vlákno před poškozením. Také redukují statickou elektřinu a krepatění pro
dosažení hladkých, lesklých a snadno upravitelných vlasů.

DOKONALÁ KONTROLA ÚPRAVY ÚČESU
Tento 8 mm úzký koncentrátor zajišťuje soustředěný proud vzduchu, ideální pro dosažení
přirozeného vyfénování s dokonalou kontrolou nad objemem účesu.

OBJEM A VÝRAZNÉ VLNY
Difuzér pro zvětšení přirozeného objemu. Ideální na vlnité vlasy pro vytvoření nádherně
vykreslených vln.
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Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

PŘIZPŮSOBENÁ NASTAVENÍ
6 nastavení: 3 teploty / 2 rychlosti pro dokonalé přizpůsobení proudu vzduchu a teploty při
vysoušení podle typu vlasů.

SILNÝ PROUD VZDUCHU
Funkce Turbo Boost poskytuje silný proud vzduchu pro rychlejší vysoušení a snadnější úpravu
nepoddajných vlasů.

DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝSLEDKY
Proud chladného vzduchu k zafixování účesu po fénování pro dlouhotrvající výsledky.

POHODLNÁ MANIPULACE
1,8 m dlouhá přívodní šňůra pro větší komfort uživatele.

ZÁRUKA SERVISU PO DOBU 10 LET
• Navrženo pro snadný servis • Rychlá dodávka náhradních dílů za nízké ceny po dobu 10 let •
6 500 servisních středisek na celém světě  

 ** Testováno na témže výrobku v porovnání s vysoušením na maximální nastavení a zrychleným proudem vzduchu (nastavení Boost).

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝSLEDEK / POUŽITÍ
Příkon [2300 W]

Rychlost vzduchu (km/h) [120]

Nastavení rychlosti [2]

Nastavení teploty [3]

Vystřelení studeného vzduchu ANO

Turbo ANO

Povrch mřížky [Cashmere Keratin]

Koncentrátor 1

Difuzér ANO

Typ difuzéru Standard

Rozměr trysky [8 mm]
OCHRANA VLASŮ A ERGONOMIE

Nastavení teploty "Respekt" ANO

Iontový generátor ANO
ERGONOMIE/KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Ticho [75 dB(A)]

Odnímatelná mřížka ANO

Typ motoru AC

Závěsné poutko ANO
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Voltáž 220-240 V

Délka napájecího kabelu [1.8 m]

Barvy [Black & Pink Cinnamon]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006238

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121040062388
EAN UC : 3121040062388

6 24 3 72
C20 : 3 102
C40 : 6 204
HQ4 : 7 308

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 260 x 105 x 295 (MM) 532 x 325 x 313 (MM) 1 200 x 800 x 1 090 (MM)

Hmotnost 1,283 (KG) 7,7 (KG) 113,4 (KG)


