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 thi?t k? ph?i h?p v?i Ferrari
??ng c? V12, ???c thi?t k? v?i s? h?p tác v?i Ferrari, ?ã ???c s?n xu?t dành riêng cho các
máy s?y tóc VOLARETM BaByliss Pro ®.
Có kh? n?ng hi?u su?t ??c bi?t, máy s?y tóc VOLARETM V1 và V2 t?o ra m?t áp su?t
không khí cao h?n (6.2 bar V1 / V2 6.4 bar), ???c trang b? m?t nút tuabin này ngay l?p t?c
t?o ra m?t lu?ng sinh khí m?i cho d? d?i ', s?y ? t?c ?? tuy?t v?i, và hai l? thông h?i
concentratici siêu m?ng (6,5 mm), hình d?ng khác nhau (th?ng, ng??i kia h?i tròn) cho
phép ch? ??o không khí v?i ?? chính xác trên tóc VOLARETM c?ng ???c trang b? máy
phát ?i?n ion Tri- Port, có th? t?o ra hàng tri?u ion âm m?i cm3 c?a m?t v? n? th?c s? c?a
không khí l?nh c?ng nh? 12 thi?t l?p t?c ?? và nhi?t ??.

 Thông s? k? thu?t :
-. 2 vòi phun siêu m?ng
-. Turbo Accelerator ?? s?y khô ngay l?p t?c
- Máy phát ?i?n Ion Tri -Port
.- Thi?t k? và hoàn toàn cân b?ng Ergonomic
.-. 12 c?p ?? c?a t?c ?? và nhi?t ??
- Dây ?i?n:. 2,8 m antinodes
-. Thi?t k? ??ng c? Ferrari
- V12 AC 2200 W.
- Hi?u su?t cao. Ch?c n?ng Turbo. Cu?c s?ng lâu dài, lên ??n 2000 gi?.
- T?c ?? không khí: 130 km / h
.. - Kh?i l??ng không khí: 95 m3 / h
-. Áp su?t không khí t?i ?u (V1 6.2 bar/V2 6.4 bar)
-. ?i?u ch?nh và cân riêng nhà máy 
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