
 

  
Suszarka do w?osów - PARLUX

PARLUX ALYON
zaprojektowane w celu zapewnienia najwy?szej wydajno?ci zawodowej.
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PARLUX ALYON
zaprojektowane w celu zapewnienia najwy?szej wydajno?ci zawodowej.

Nowy model Parlux ALYON® zosta? zaprojektowany z my?l? o zaoferowaniu
profesjonalistom maksimum pod wzgl?dem wydajno?ci " lekko?ci " trwa?o?ci i
u?yteczno?ci, nie ograniczaj?c w ?aden sposób kreatywno?ci fryzjera.
Nowy profesjonalny silnik pr?du przemiennego K-ADVANCE PLUS® o wyd?u?onej
?ywotno?ci do 3000 godzin i przep?ywie powietrza 84 metry sze?cienne na godzin?
zosta? zaprojektowany w celu zapewnienia najwy?szej wydajno?ci profesjonalnej.
Zmienna rezystancja geometrii o idealnej mocy 2 250 Watts z optymalizacj? obszarów
grzewczych pozwala uzyska? jeszcze bardziej jednolit? temperatur? dostarczania.
Niezb?dny dla fryzjera system "AIR IONIZER TECH" firmy Parlux ALYON® zosta?
zaprojektowany w celu optymalizacji emisji jonów ujemnych poprzez wyeliminowanie
elektryczno?ci statycznej, uczynienie w?osów bardziej mi?kkimi i l?ni?cymi oraz
przyspieszenie czasu suszenia.
Innowacyjne urz?dzenie HFS - HAIR FREE SYSTEM " Patent Pending" zintegrowane z
ssaniem suszarki do w?osów utrzymuje w?osy i pozwala utrzyma? urz?dzenie w
czysto?ci, zapewniaj?c wi?ksz? wydajno?? w czasie.
Specjalna konstrukcja z potrójn? izolacj? i d?tk? pozostawia przód suszarki do w?osów
na zimno, umo?liwiaj?c wygodny uchwyt i swobod? u?ytkowania.
Przeprojektowany uchwyt" optymalizacja wywa?enia i rozja?nienia wszystkich
komponentów pozwoli?y uzyska? suszark? do w?osów wygodn? w u?yciu i chroni?c?
zdrowie fryzjera.
Innowacyjny projekt technologiczny w "pryzmatycznym" kszta?cie nadaje odrobin?
oryginalno?ci suszarce do w?osów, która doskonale integruje si? z nowoczesnym stylem
w najbardziej presti?owych salonach.

Nowy profesjonalny silnik
K-ADVANCE PLUS®
D?u?sza ?ywotno??: 3 000 godzin
Przep?yw powietrza: 84 m3/h
Nowa rezystancja o zmiennej geometrii
Idealna moc: 2.250 Watt
Technologia jonowa "Air Ionizer Tech"
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Korpus przedni "Anti-heating"
System "HFS - HAIR FREE SYSTEM" Zg?oszony patent
Bardzo lekki" zrównowa?ony i ergonomiczny
Ergonomiczne "mi?kkie" prze??czniki dla lepszego komfortu u?ytkowania.
Przeprojektowany d?awik kablowy: zapewnia lepsz? ochron?.
Filozofia przyjazna dla ?rodowiska: surowce nadaj?ce si? do recyklingu i
opakowania "niskie zanieczyszczenie ha?asem", brak szkodliwych emisji i
superszybkie suszenie w celu oszcz?dzania energii.
Projekt technologiczny: "pryzmatyczny" kszta?t nadaje odrobin? oryginalno?ci
suszarce idealnej do nowoczesnego stylu w najbardziej presti?owych salonach.
Opakowanie ekspozycyjne: idealne do ekspozycji w sklepach.
Zawarto?? Paczki: Wszystkie kolory s? sprzedawane z dwiema dyszami" Nowy
niebieski kolor o pó?nocy jest dost?pny w specjalnym opakowaniu, które zawiera
równie? dyfuzor MagicSense. ®
Akcesoria: dyfuzor ALYON "®t?umik Melody Silencer i innowacyjny specjalny
dyfuzor MagicSense ®", aby osi?gn?? naturalne wysuszenie kr?conych w?osów w
krótkim czasie z doskona?ymi rezultatami bez czesania.
Dost?pne kolory: ?ó?ty" ró?owy" turkusowy "nocny niebieski" jadeitowy "br?zowy"
grafitowy mat i matowy czarny.

DOST?PNE KOLORY
Parlux ALYON® jest dost?pny w nast?puj?cych kolorach: czerwony" ?ó?ty "ró?owy"
turkusowy' nocny b??kit' jadeit' z?oto' br?z' grafitowy mat i
matowy czarny.
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