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BARBERS’ BLOW-DRYER STEELFX

Sterk, robuust en een lange levensduur heeft de 
STEELFX Föhn door zijn volledig metalen behuizing 
(welke koel blijft). Voor deze föhn is de hoogste 
kwaliteit aan roestvrij staal gebruikt, zodat jij als 
professional altijd op deze föhn kan bouwen. 

De ‘body’ van de föhn is wetenschappelijk 
uitgebalanceerd voor de beste ergonomie. Het 
handvat heeft een redesign gekregen. Hij past 
perfect in je handpalm. Zo heb je meer controle 
over de föhn en voorkom je geforceerde/vermoeide 
armspieren. 
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De STEELFX heeft een digitale motor welke door FERRARI is ontwikkeld. Een digitale motor zorgt 
voor een langere levensduur (10x langer) ten opzichte van traditionele föhns. Dit komt doordat 
de motor wordt gedreven door elektronica. Hierdoor kan de blaaskracht en luchtsnelheid 
constant worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Dit voorkomt ook vervelende vibraties.

Zijn snelheid – 19.000 omwentelingen per minuut – en hoge blaaskracht – 180 km /uur - 
maakt deze tool perfect voor ultra snelle droging van ieder haartype of –textuur. 

De luchtflow en temperatuur blijft gecontroleerd bij het gebruik van een mondstuk. 
- Drogen zonder mondstuk | luchtflow: 64 m3/uur, temperatuur: 115°C
- Styling met mondstuk | luchtflow 93 m3/uur, temperatuur: 70°C
De krachtige ionen generator maakt drogen en stylen makkelijker, doordat de ionen ervoor 
zorgen dat het haar glad, glanzend en pluisvrij blijft. 

De STEELFX heeft 12 temperatuur- en snelheidsinstellingen, zodat jij zo flexibel mogelijk om kan 
gaan met de instellingen. De coolshot zorgt voor de finishing touch! 

De cijfers: 
- Blaaskracht: 180 km/uur 
- Luchtflow: 93 m3/uur 
- Luchtdruk: 1.400 Pa
- Droogsnelheid: 5,6 gram / minuut 

Productkenmerken: 
- Ferrari digitale motor 
- Volledig roestvrij stalen behuizing
- 12 temperatuur- en snelheidsinstellingen 
- Ergonomisch design + handvat
- Ionen generator
- Coolshot
- Incl. opbergtas 
- Incl. micro-vezeldoek om het product te reinigen 
- 1 + 1 jaar garantie

EAN code Barcode 3030050144543

FERRARI DESIGNED ENGINE
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