
SPECIFICAȚII
•  Senzor tactil Start-Stop 
•  Strat ceramic îmbunătățit cu ulei de 
Macadamia și Cocos

•  Buton special Turbo  
•  Tehnologie Ionică 
•   2 trepte de viteză
•  3 trepte de temperatură
•  Cool Shot

ACCESORII
•  Difuzor de volum
•  Accesoriu ultra-îngust 6 mm
•  Accesoriu îngust 9 mm

PERFORMANȚĂ
•   2300 W motor profesional AC

DIMENSIUNI
•  Î x L x A, cm: 
21,2 x 20,7 x 9
 
CULOARE
•  Negru/Rose gold

EAN Code: 4013833039075

FIȘĂ DE PREZENTARE

Uscător profesional de păr NaturaShine 
HD8080

grundig.ro

Uscătorul de păr de la Grundig face parte 
din gama Natura Shine și este dotat cu 
un motor profesional ce asigură o viteză 
mare de uscare pentru a obține rezultate 
de coafare perfecte. Menține-ți părul 
sănătos, strălucitor și hidratat datorită 
tehnologiei ionice și a uleiurilor de 
Macadamia și Cocos care sunt distribuite 
pe lungimea firului de păr. Funcția 
Turbo te ajută să ai o uscare mai rapidă 
a părului. Cu ajutorul senzorului tactil 
Start-Stop activezi oprirea și pornirea 
automată a uscatorului de par, trebuie 
doar să manevrezi uscătorul de par, iar 
acesta va porni sau se va opri la o simplă 
atingere.
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DATE TEHNICE:
FUNCȚII SPECIALE
Senzor tactil Start-Stop •
2300 W motor profesional AC •
Macadamia și Cocos •
Buton special Turbo •
Tehnologie Ionică •
Difuzor de volum •
Accesoriu ultra-îngust 6 mm •
Accesoriu îngust 9 mm •
Treaptă de aer rece (Cool Shot) •
Trepte de temperatură 3 •
Trepte de viteză 2 •
CARACTERISTICI GENERALE
Trepte de viteză 2
Trepte de încălzire 3
Treaptă de aer rece •
Mâner fix
Tip utilizare profesional
Dispozitiv de agățare •
Difuzor de volum •
CARACTERISTICI TEHNICE
Putere (W) 2300
Tensiune (V) 220–240 V, 50-60Hz
Lungime cablu de alimentare 3,0
Culoare negru/rose gold
Dimensiuni nete (IxLxA, cm): 21,2 x 20,7 x 9
Greutate netă (kg): 0,82
Bucăți/bax 6
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