
BAB7000IRGE  
FERRARI DESIGNED ENGINE

Supersnel en krachtig! 
High drying performance
 
2 200 W
Krachtig en verzorgend 
(turbo functie)

> Sneller dan een traditionele motor 
> Nog compacter en lichter qua gewicht 
> Levensduur van 5.000 uur
> Geen koolborstels
- Aanzienlijk verbeterde energie-opbrengst
- Geen koolstofresidu uitstoot : geen luchtvervuiling
 
6.10 gram per minuut aan verdamping van water
Ultra snelle droogtijd = tijd en energie besparend
 
25% sneller
Motor met 22.500 r p/m
 
91 m3/uur luchtstroom
(zonder blaasmond)

+30% luchtsnelheid
194 km/uur

• KRACHTIG • EFFICIËNT • LICHTGEWICHT

L IM ITED ED IT ION

399 g



EANcode 3030050132212

zonder ionen     met ionen

1 jaar garantie + 1 jaar garantie op de motor

Blaas-precisie
Hoge kwaliteit in styling 
+ 70% luchtdruk (1.750 Pa)
Gegarandeerd langdurig resultaat  
+ 33% blaas precisie 
3 blaasmonden
           > 4 x 70 mm : ultra dunne blaasmond voor een optimale , gecontroleerde 

luchtdruk en zelfs meer efficiëntie.
          > 6 x 60 mm rechte, smalle blaasmond die perfect is voor het stylen van het 

haar.
          > 6 x 75 mm schuine, grote blaasmond voor het soepeler kunnen föhnen en 

makkelijk creaties te maken.

Lichtgewicht & comfort 
399 gram
> De meest lichte en professionele föhn ter wereld 
Ergonomisch perfect gevormde en uitgebalanceerde handgreep
> Garantie voor een evenwichtige en comfortabele greep zonder spanning in de onderarm
 
Inclusief silencer
> Zorgt voor minder geluidsoverlast

Sublieme glans
          De ionengenerator zorgt voor miljoenen negatieve ionenen, deze sluiten de 

haarschubben en zorgen voor glanzend haar.

De temperatuur van de Rapido is zo geoptimaliseerd dat het de beste combinatie biedt 
van droogkracht, stylingskracht en haarverzorging. De Rapido zorgt voor gezond uitziend en 
glanzend haar.

Accessoires
* Inclusief diffuser
   Droogt zorgvuldig golvend en krullend haar, zonder het te veel volume te geven. 
* 12 snelheden en temperatuurinstellingen voor ieder type haar. 
* Cool-shot om het kapsel te fixeren
* 2.80 m meedraaiend snoer


