
BaBylissPRO® introduceert de STELLATO DIGITAL FÖHN BAB7500IE, nog lichter en 
efficienter dan andere professionele föhns welke nu op de markt zijn. 
2400 Watt, 208 km/u aan blaaskracht, 22 800 omwentelingen per minuut, 6.30 gram 
water per minuut wordt gedroogd – dat betekent dat hij 26% sneller je haar droogt 
ten opzichte van andere föhns. Dit komt doordat hij 37% meer lucht kan verspreiden 
met 76% meer luchtdruk en 33% preciezer te werk gaat. 

Én… de föhn is slechts 396 gram! 

Perfect in balans
Veel kappers en stylisten hebben te maken met lichamelijke klachten, dit komt door 
o.a.: rug gebogen, hoofd schuin houden, armen gestrekt, ellenboog en pols hangen 
in de lucht en worden verdraaid. Dit voorkomen is uiteraard erg belangrijk en de 
Stellato Digital Föhn helpt daarbij! 
De zwaartekracht van de föhn zit op de juiste plek, waardoor je een gebalanceerde 
föhn krijgt welke  comfortabel in de hand, geen druk op de onderarm en lekker licht 
in gebruik. 
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PROFESSIONELE DIGITALE FÖHN 
STELLATODIGITAL

396 g



Door Ferrari ontworpen slimme digitale motor  
De föhn beschikt over een digitale motor welke elektronisch wordt aangestuurd. Door 
de elektronica gaat de föhn tot 10x langer mee vergelijken met traditionele föhns. De 
verspreiding van de lucht en de snelheid daarvan worden constant gecontroleerd 
en gemaximaliseerd. De föhn verliest geen enkel moment zijn kracht, waardoor het 
resultaat altijd even goed is. 

De digitale motor beschikt over een sensor, welke slim is. Deze weet namelijk welk 
opzetstuk jij gebruikt en past automatisch zijn lucht snelheid en luchtdruk hier op 
aan. Door de sensor wordt het haar altijd op de juiste manier behandelt en krijg je 
de mooiste resultaten. Hoef je zelf ook niet na te denken over welke combinatie van 
warmte en snelheid.   
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Blaasmonden
De STELLATO DIGITAL FÖHN heeft drie 
blaasmonden. Eén recht en smal van 6mm 
x 60mm perfect voor het steilen van het 
haar omdat de luchtdruk uit de föhn heel 
precies en strak uit de blaasmond komt, 
een uiterst dunne van 4 mm x 70 mm voor 
precisiewerk en nog meer efficiëntie. 
En de nieuwste innovatie van BaByliss 
is een uiterst dunne en DUBBELE 
blaasmond, voor het precies 
verplaatsen van de luchtdruk, 
maar met 2x zoveel efficiëntie en 
dus tijdbesparend!

Turbo functie, meer kracht, maar met zorg voor het haar
De turbo functie heeft als voordeel dat de lucht snelheid omlaag 
kan, zonder dat de temperatuur omlaag gaat. Zo droog je het 
haar snel, vooral fijn bij mooi dik haar. 



De STELLATO DIGITAL FÖHN is inclusief een diffuser én silencer, voor meer comfort aan 
de oren en rust in de salon. 

Ionische technologie 
De ionen generator maakt het drogen en stylen van het haar gemakkelijker, doordat 
het direct glad en glanzend wordt gemaakt. De föhn heeft 12 temperatuurinstellingen, 
zodat je zoals altijd je eigen flexibiliteit blijft behouden per type haar. Met een sterke, 
goede cool shot blaas je de finishing touch over het haar middels de koude lucht. Zo 
blijft de styling de hele dag zitten, met net dat beetje extra glans. 

Deze föhn werd in Italië gemaakt en wederom is er goed gekeken naar het design 
en het resultaat, door te werken aan de maximale luchtdruk, stil in gebruik, lage 
vibraties en minimaal gewicht. Sneller het haar drogen en stylen, met een langdurig 
resultaat én met alle comfort voor de gebruiker van de föhn. 
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BAB7500IE  



WILL BE YOUR FELLOW WORKER FOR A LONG TIME AND THE MORE 
YOU WILL KEEP IT CLEAN, THE LONGER IT WILL LAST. LOVE YOUR 
HAIR DRYER AND MAKE SURE IT IS KEPT CLEAN FOR PROPER 
OPERATING PERFORMANCE. CLEAN IT ON A DAILY BASIS. 
FOR MORE INFORMATION ON HOW TO ENSURE THE BEST 
MAINTENANCE, REFER TO THE CLEANING INSTRUCTIONS 
INDICATED IN THE BOOKLET DELIVERED WITH THE 
DRYER.

Productkenmerken
• Ferrari digitale motor 
• Incl. slimme sensor
• Krachtig met 2400 Watt
• Licht in gewicht 396 gram
• Levenslang gebruik tot 10.000 uur 
• Luchtsnelheid: 208km/hr
• Luchtdruk: 91 m3/h
• Ionische functie 
• 12 snelheid- en temperatuurinstellingen 
• Cool shot
• Turbo functie
• 3 blaasmonden
• Diffuser
• Silencer
• Verwijderbaar filter
• 2,8m meedraaiend snoer

BAB7500IE
EAN 3030050155488 
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F E R R A R I  D E S I G N E D  E N G I N E


