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Uiterst krachtig & efficiënt
2600 Watt
550 gr
Uiterst duurzame professionele made in Italy AC-motor 
Luchtsnelheid: 160 km/u
Luchtdruk: 5.3 mBar
Gemiddelde temperatuur 90°C tot 125°C op topsnelheid 

Flexibiliteit & controle
6 warmte- en snelheidsinstellingen. 
Cool-shot met lock-in instelling voor koude lucht, voor een perfecte grip en langdurig resultaat.
2 schuine, ultra smalle (6 mm) blaasmonden, 70 mm & 90 mm (voor verschillende haarlengtes en 
haarstructuur), perfect voor het fixeren van het haar, omdat de licht diagonale vorm perfect samen 
gaat met de contouren van een ronde borstel. 

Haarverzorging
De ionische functie genereerd miljoenen negatieve ionen,  zo zorgt deze ionische technologie uiteindelijk 
voor glad, glanzend en pluisvrij haar dat eenvoudig te stylen is en in model blijft zitten.

Comfort & balans
De balans in deze Excess haardroger maakt hem perfect voor de salon; de ergonomische handgreep 
helpt de spierspanningen in de onderarm te verlichten om zo RSI en beroepsziekten te voorkomen.  

Een krachtige 2600 Watt made in Italy professionele haardroger met stijlvolle geborsteld metalen 
afwerking. De high-performance & long-life AC motor zorgt voor een uitzonderlijke luchtstroom van 
160 km/u wat het haar snel droogt en tijd bespaard. 

Directe styling en beter bestand tegen luchtvochtigheid dankzij de uitstekende luchtdruk en de 
perfect gecontroleerde warmte: een optimale droging met een langduriger resultaat. 

Zijn superieure bouwkwaliteit met een gestroomlijnd ontwerp maakt deze haardroger comfortabel 
in gebruik en levert maximale prestaties. Daarmee voldoet deze haardroger aan de hoge eisen van 
professionals. 

 

Kenmerken: 
•  Krachtig: 2600 Watt
• Uiterst duurzame professionele made in Italy AC-motor
• Luchtsnelheid: 160 km/u
• Luchtdruk: 5.3 mBar
• Gewicht: 550 gr
• Ionische technologie
• 2 ultra smalle schuine blaasmonden 
 (6mm x 70mm & 6mm x 90mm) zorgt 
 voor geconcentreerde luchtstroom 
 en dus 20% meer vermogen
• Afneembaar filter voor eenvoudige 
 en snelle reiniging
• 2,70 meter professionele snoer

Made in Italy 

Barcode 3030050085112

BAB6800IE  

De krachtigste professionele 
AC haardroger 
2600 Watt


