
De BaBylissPRO LUMINOSO+ föhns zijn ver-
nieuwd; 40 gram lichter en comfortabeler in 
gebruik! Een föhn met 2100W AC-motor. Met 
een blaaskracht van 130 km/uur en 6 tempe-
ratuurinstellingen föhn je het haar snel droog. 
Inclusief ionische functie voor glad, glanzend 
en pluisvrij haar. Kies de kleur welke bij jou past 
en je hebt de perfecte föhn voor in de salon! 

BAB6360IE  

BAB6360IBE  

BAB6360IFE  

 BAB6360IPE  

Mix. Match.  
Make it Yours:

 Exclusively for Hair Artists



Ultralicht en uiterst krachtig
2100W
450 gram
AC-motor, extra lange levensduur
Luchtsnelheid: 130 km/u

Flexibiliteit & controle
De föhn heeft 6 temperatuur- en snelheidsinstellingen. De Coolshot-knop gebruik je voor het afmaken 
van de styling. Dit zorgt voor een perfecte fixatie en een langdurig resultaat. Het gestylede haar blijft 
de hele dag in model. Deze föhn bevat twee smalle blaasmonden van 6 mm x 75 mm en 6 mm x 90 
mm. Kies de instellingen en blaasmond welke je prettig vindt per haarstijl. 

Haarverzorging
De ionische functie maakt de werking mogelijk van miljoenen negatieve ionen
en zorgt ervoor dat de spanning uit statische elektriciteit aan het haaroppervlak, wordt geneutraliseerd.
Dankzij deze ionentechnologie is het haar zacht, glanzend, soepel, anti-statisch en heel belangrijk; 
pluisvrij! 

Comfort en snel
Deze krachtige Italiaanse föhn met AC-motor is dankzij zijn design en kenmerken één van de beste 
föhns voor in de salon. De hoge luchtsnelheid van 130 km/uur zorgt ervoor dat het haar snel droogt 
of in model wordt gebracht. Het design is compact, gestroomlijnd en als je de föhn in je hand houdt, 
dan is deze mooi in evenwicht. Hierdoor is een uiterst comfortabele föhn ontstaan welke klachten en 
uitval in de salon tegengaan. 

Kenmerken:
• 2100W
• AC-motor 
• Lange levensduur   
• Luchtsnelheid: 130 km/uur
• Licht in gewicht: 450 g
• Ionentechnologie
•  Smalle blaasmonden (6 mm x 75 mm en 6 mm x 90 mm), 20% krachtiger door de gaatjes in de 

blaasmond
• Verwijderbare filter om snel en eenvoudig schoon te maken 
• Professioneel snoer met een lengte van 2,70 m

MADE IN ITALY

BAB6360IE      3030050149548
BAB6360IBE    3030050149531
BAB6360IPE  3030050149524
BAB6360IFE    3030050149517
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