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Expert 2300
Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.
Cel mai nou produs din gama Expert de la BaByliss, Expert 2300 oferă o putere de 
uscare de 2300 wați de uscare, echivalentul celei a uscătoarelor de păr de 2300 W de 
pe piață (rată de uscare de 5,4 g/min, măsurată pe baza standardelor stabilite de 
Norma Internațională IEC61855, Ediția 1.0), pentru un consum real de energie de 1700
W. Permite o economie de energie de până la 25%! Ușor și silențios, deține 
următoarele caracteristici tehnice:
• Putere de uscare 2300 wați de uscare (consum de energie 1700 W)
• 2 viteze/3 temperaturi
• Butonul FIX: fixează coafura, pentru un efect de lungă durată
• Butonul TURBO : accelerează uscarea datorită unei puteri maxime obținute pe loc
• Inel de suspensie
• Concentrator
• Difuzor reglabil

UTILIZARE
Concentratorul permite dirijarea aerului cu precizie, fiind recomandat în special 
pentru întinderea sau coafarea părului. Pentru aceasta, folosiți o perie rotundă. 
Începeți cu șuvițele de dedesubt, prinzându-le pe celelalte cu o clamă. Poziționați 
uscătorul prevăzut cu concentrator perpendicular cu peria și derulați șuvița 
selecționată de la rădăcină la vârfuri.
Difuzorul permite uscarea părului în mod natural. Fiind modular, acesta este format 
din două
părți ce pot fi folosite separat sau combinate, pentru a se adapta la fluxul de aer dorit.
În timpul uscării, modelați părul cu degetele pentru a-i da volum. Pentru a păstra 
efectul natural al părului, nu îl periați. Pentru părul cu permanent, uscat, delicat sau 
fragil, utilizați difuzorul. Viteza recomandată la folosirea difuzorului este « I ».

Uscătorul Expert 2300 de la BaByliss oferă 2 nivele de viteză și 3 nivele de 
temperatură:

T° ridicată Uscarea și coafarea părului
moale, subțire și ondulat

T° medie Uscarea și coafarea părului
moale, normal

T° joasă Uscarea și coafarea părului
umed, subțire și deteriorat

ÎNTREȚINERE
Pentru a păstra eficacitatea uscătorului și prelungi durata de viață a motorului, vă 
sfătuim să curățați în mod regulat grătarul din spate cu o perie subțire și uscată.
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