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Your dryer. Your way.
BaBylissPRO® Luminoso™ is ontwikkeld door Italiaans vakmanschap. 
Deze lijn brengt een extra dimensie met zich mee door de 
personalisatiemogelijkheden. 

Hierdoor wordt een ‘simpele’ föhn, jóuw föhn. Je creëert je unieke 
stylingstool door te kiezen uit 6 verschillende kleuren. Ieder heeft 8 
verschillendere filters, zodat je je föhn kan aanpassen op de kleur die 
die dag bij je past. 



Ultra licht & efficient  
2100W
490g
Long-life AC motor   
Luchtsnelheid: 130km/h 

Flexibel & controle    
6 temperatuur- en snelheidsinstellingen  
Coolshot voor een perfect houdend, lang resultaat.  
Twee smalle mondstukken 6 mm x 75 mm en 6 mm x 90 mm voor meer diversiteit 
bij het stylen. 

Hair care  
De ionen generator in deze föhn produceert miljoenen ionen en verminderd 
daardoor statisch haar. Dankzij de ionische technologie wordt je haar gladder, 
glanzender en is het veel gemakkelijker te stylen. 

Comfort & ergonomisch 
LUMINOSO™ föhns zijn licht in gewicht en door zijn ergonomische design zijn ze 
ideal voor in de salon. Eventuele spanningen in de onderarm zijn middels deze 
föhn verleden tijd. 

Deze professionele krachtige föhn (2100W) is ontwikkeld in Italië en heft een 
long-life AC motor. Deze zorgt voor een hoge luchtsnelheid en perfect, snelle 
droogresultaten. 
De kwaliteit van het product, met een slim, gestroomlijnd design, is perfect in de 
omgang en zorgt voor een maximum, professioneel resultaat.  

Kenmerken
• Kracht: 2100W  
• Long-life AC motor  
• Luchtsnelheid: 130km/h 
• Gewicht: 490g 
• Ionische technologie
• Smalle mondstukken (6 mm x 75 mm en 6 mm x 90 mm) 
• Afneembaar filter om snel en gemakkelijk schoon te maken
• Snoerlengte: 2.70m 

MADE IN ITALY

BAB6350IE 3030050091717
BAB6350IBE 3030050117929
BAB6350IPE 3030050117974

BAB6350IFE 3030050134384
BAB6350IOE 3030050134391
BAB6350IYE 3030050134407
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 Exclusively for Hair Artists
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