
PERIE CU AER CALD ‘AIRSTYLE 300’ 667E

Peria cu aer cald Airstyle 300 este noul dispozitiv de bază, indispensabil  pentru a crea tot felul de

coafuri. Motorul său de 300 W, cu 2 trepte de viteză, permite utilizarea pe părul umed sau uscat și pe

toate tipurile de păr. Peria cu aer cald Airstyle 300 este furnizată împreună cu două perii diferite,

foarte ușor de schimbat: astfel, toate coafurile devin posibile...

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Perie rotundă, diametru 22 mm, din păr de mistreț

2. Perie rotundă, diametru 22 mm, cu proeminențe

3. Putere 300 W

4. 2 trepte de viteză

5. Cablu rotativ

6. Tensiune dublă 115-230 V

Cele 2 perii rotunde, cea cu peri de mistreț și cea din plastic, cu proeminențe, sunt ambele dotate cu

debit de aer în interior.  Aerul cald care trece prin perie asigură coafarea mai facilă  a părului,  iar

buclele durează mai mult.  BaByliss s-a gândit și la femeile care călătoresc, echipând peria cu aer cald

Airstyle 300 cu un comutator cu tensiune dublă.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR

Pentru a scoate o perie, întoarceți inelul de blocare (7) și trageți-l în sus. Procedați în sens invers

pentru a monta o nouă perie. 

UTILIZARE

Fiecare dintre cele două perii poate fi utilizată pentru a crea diferite coafuri:

1. Peria rotundă din peri de mistreț.

Are debit de aer în interior, pentru un plus de eficacitate.

Permite crearea de „pieptănături“ superbe, prin întinderea sau aranjarea părului. Se

folosește de preferință pe părul umed. Separați o șuviță subțire și plasați peria la rădăcină, ținând în

același timp părul cu cealaltă mână. Glisați peria înspre vârfuri, rulând părul în sensul dorit. Derulați și

repetați mișcarea până când uscați complet tot părul. A se utiliza exclusiv cu treapta de viteză 1.

2. Perie rotundă cu proeminențe

Tot cu debit de aer la interior, aceasta este perfectă pentru crearea de bucle și de volum. Se utilizează

pe părul uscat sau umed. Separați u șuviță de păr, periați-o de la rădăcină înspre vârf, cu ajutorul

periei, apoi rulați părul pe ea. Mențineți timp de 15-30 secunde, în funcție de grosimea șuviței. Lăsați

părul să se răcească înainte de a-l peria sau de a-l pieptăna.

A se utiliza la treapta de viteză 1 sau 2.

TENSIUNE DUBLĂ

Peria cu aer cald Airstyle 300 de la BaByliss poate fi folosită la 230 sau 115 volți. Înainte de a conecta

aparatul la sura de curent, verificați ca tensiunea folosită să corespundă celei indicate pe comutatorul

de tensiune. Dacă aceasta nu corespunde, rotiți comutatorul (6) cu ajutorul unei monede și comutați-

l la tensiunea utilizată.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI

• Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța sau depozita.

• Vă sfătuim să curățați periile în mod regulat, pentru a evita acumularea de fire de păr,

produse de coafare etc. Utilizați un pieptene pentru a scoate firele de păr de pe perii. Utilizați un

șervețel uscat sau ușor umed pentru suprafețele din plastic.


