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PARLUX ALYON
sukurta siekiant užtikrinti puikius profesinius rezultatus.

Naujasis "Parlux ALYON® " modelis sukurtas siekiant profesionalui pasi?lyti maksimal?
našum? – lengvum? ir patogum? naudoti, jokiu b?du neribojant kirp?jo k?rybiškumo.
Naujasis "K-ADVANCE PLUS"® profesionalus kintamosios srov?s variklis, kurio
tarnavimo laikas yra ilgesnis iki 3000 valand?, o oro srautas – 84 kubiniai metrai per
valand?, buvo sukurtas siekiant užtikrinti puik? profesional? našum?.
Kintamas idealios galios 2250 vat? geometrinis atsparumas optimizuojant šildymo zonas
leidžia pasiekti dar vienodesn? pristatymo temperat?r?.
Dabar b?tina kirpykla "AIR IONIZER TECH" sistema Parlux ALYON® buvo dydžio
optimizuoti neigiam? jon? išmetim? pašalinant statin? elektros energij?, tod?l plaukai
minkštesni ir blizgesni ir pagreitina džiovinimo laik?.
Naujoviškas HFS - HAIR FREE SYSTEM patento laukiamas prietaisas, integruotas ?
plauk? džiovintuv?, laiko plaukus ir leidžia išlaikyti prietais? švar?, užtikrinant didesn?
efektyvum? laikui b?gant.
Speciali konstrukcija su triguba izoliacija ir vidiniu vamzdeliu palieka plauk?
džiovintuvo priek? šalt?, leidžiant? patogi? ranken? ir naudojimo laisv?.
Pertvarkyta rankena, optimizuojant balansavim? ir vis? komponent? apšvietim?, leido
gauti patog? naudoti plauk? džiovintuv? ir kuris apsaugo kirpykl?.
Novatoriškas technologinis dizainas "prizin?s" formos suteikia originalumo atspalv?
plauk? džiovintuvui, kuris puikiai integruojasi su šiuolaikiniu stiliumi prestižiškiausiuose
salonuose.

Naujas profesionalus variklis
K-ADVANCE PLUS®
Ilgesnis tarnavimo laikas: 3000 valand?
Oro srautas: 84 m3/h
Nauja kintama geometrijos varža
Ideali galia: 2.250 Vat?
Jon? technologija "Air Ionizer Tech"
Priekinis korpusas "Anti-heating"
Sistemos "HFS - BE PLAUK? SISTEMA" patentas laukiamas
Labai lengvas, subalansuotas ir ergonomiškas
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Ergonomiški "minkšti" jungikliai užtikrina geresn? naudojimo komfort?.
Pertvarkyta kabelio liauka: užtikrina geresn? kabelio apsaug?.
Ekologiška filosofija: perdirbamos žaliavos ir pakuo?i? mažas triukšmas, be
kenksming? emisij? ir itin greitas džiovinimas energijos taupymui.
Technologinis dizainas: "prizmin?" forma suteikia originalumo plauk? džiovintuvui,
puikiai tinkan?iam šiuolaikiniam stiliui prestižiškiausiuose salonuose.
Ekrano pakuot?: idealiai tinka eksponuoti parduotuv?se.
Pakuot?s turinys: Visos spalvos parduodamos su dviem purkštukais" nauja
vidurnak?io m?lyna spalva yra specialioje pakuot?je, kurioje taip pat yra
"MagicSense" difuzorius. ®
Priedai: ALYON difuzorius "Melody Silencer" duslintuvas ®ir novatoriškas
"MagicSense ®" specialus difuzorius, skirtas nat?raliai išdži?ti garbanotiems
plaukams per trump? laik? su puikiais rezultatais be šukavimo.
Galimos spalvos: geltona, rausva turkio spalvos vidurnak?io m?lyna nefrito
bronzos grafito matin? ir matin? juoda.

GALIMOS SPALVOS
Parlux ALYON® galima rinktis iš ši? spalv?: raudonai geltona, rožin?
turkio vidurnak?io m?lynas nefrito aukso bronzos grafito matinis ir
matinis juodas.
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