
Babyliss PRO
Profesionalus plaukų džiovintuvas

MOD. BAB6610
Plaukų džiovintuvas KOMPRESSOR PORTOFINO 3900 sukurtas pagal visas naujausias
technologijas, kad plaukų džiovinimas taptų kuo efektyvesnis.
Aukšta kokybė ir didelis galingumas: šio plaukų džiovintuvo variklis yra pagamintas
Italijoje. Galingumas 2000W. Oro srauto greitis 112 km/h, oro srauto išpūtimas 108 m3/h,
džiovinimo koeficientas 5 gramai vandens per minutę, todėl šis prietiasas išdžiovina
šlapius plaukus per 5-6 minutes, o taip pat palaiko pastovią 900C temperatūrą.
Keramika ir turmalinu dengtos priekin ės ir galinės prietaiso grotelės. Keramikos ir
turmalino derinys tolygiai paskirsto skleidžiamą šilumą per plaukus ir leidžia pasiekti
optimalų rezultatą. Plaukai apsaugomi nuo pučiamo oro temperatūros svyravimų.
Neigiamų jonų generatorius. Plaukų džiovintuvas KOMPRESSOR PORTOFINO 3900
turi centrin į neigiamų jonų generatorių, kuris generuoja per didelį jonų kr ūvį nuo 4
milijon ų per kubin į centimetrą.
Gamtoje yra įprasta, kad plaukai turi teigiamą kr ūvį, džiovinimo metu šis teigiamas
kr ūvis dar labiau sustiprėja ir generuoja statinį elektros krūvį, kuris pažeidžia plauko
strukt ūrą (žvynelius, dengiančius plauko paviršių). Plaukų paviršius tampa nelygus ir
matinis, praranda žvilgesį. Plaukų džiovintuve generuojamų neigiamų jonų dėka,
teigiamas krūvis yra neutralizuojamas, todėl plaukai mažiau elektrinasi. Plaukų kutikul ės
suminkštėja, plaukai tampa šilkiniai, žvilgantys, lengvai šukuojami.
Įrodyta, kad naudojant džiovintuvą su jonų technologija, plaukų formavimo priemonės,
nauodojamos prieš plaukų džiovinimą, tampa efektingesnės.
Lengvas ir ergonomiškas.KOMPRESSOR PORTOFINO 3900 – kompaktiškas plaukų
džiovintuvas su ergonomiška rankena, todėl yra patogus naudojimui. Šis prietaisas sveria
540 gramų. Tolygiai paskirstytas svoris puikiai tinka pastoviam darbui ir neapsunikna
rankos riešo.
Antgalis – koncentratorius. Prietaiso komplektacijoje yra du skirtingo dydžio džiovinimo
antgaliai – koncentratoriai. Tiesus antgalis 60mm yra naudojamas plaukų tiesinimui, šio
antgalio pagalba yra lengviau ištempti sruogą per visą jos ilgį. Lenktas antgalis yra
naudojamas paparastesniam formavimui, atlieka su šepečiu formuojam ą funkcij ą.
CHARAKTERISTIKA:
Kombinuota jonų ir keramikos/turmalino technologija.

- Galingumas 2000W – aukščiausios kokybės AC variklis (keičiamos įtampos)
- Šeši temperatūros reguliavimo greičiai
- Šalto oro mygtukas
- Nuimamas galinis filtras (valymui)
- Elektros laidas 2.7m
- Kilpa pakabinimui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Plaukų džiovintuvas turi galin į filtr ą, kuris apsaugo prietaiso variklį nuo nepageidaujamų
apnašų, dulkių, plaukų, suodžių ar kit ų dalelių džiovinimo metu. Norint prailginti
prietaiso tarnavimo laiką, privaloma reguleriai valyti galin į filtr ą. Valyti glima tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas iš elektros srovės ir yra visiškai atvėsęs.

Valymo metu laikykite viena ranka prietaisą už džiovintuvo rankenos, o kita ranka,
atsukite galinį filtr ą prieš laikrodžio rodykl ę.
Paimkite minkštą šepetėlį ir išvalykite. Išvalius, užsukant galinį filtr ą, atkreipkite d ėmesį,
kad užrašas PRO liktų viršuje.
Saugumo instrukcija. Dėmesio! Nenaudikite prietaiso arti vandens arba drėgnose
patalpose.
Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros laidas.
Atsiradus pažeidimams, pašaliniams preitaiso garsams arba kitokiems gedimams,
nedelsiant kreipkitės į prekės aptarnavimo centrą.
Stebėkite, kad nepapultų plaukai į galinį filtr ą.
Patekus plaukamsį varikl į, stabdomas jo dabras ir tokiu būdu prietaisas gali sugesti. Ne-
naudokite prietaiso, jeigu į galinį filtr ą yra patekę daug nešvarumų.
Prietaisas turi apsauginį termostatą. Perkaitimo atveju, arba jeigu plaukų džiovintuvas yra
naudojamas ne pagal paskirtį, veikimo metu jis gali išsijungti. Tai visai normalu, neišsigąs-
kite. Atv ėsus varikliui, prietaisu galima bus naudotis iš naujo. Jeigu dėl perkaitinmo suveikė
apsauginis termostatas ir prietaisas nustojo veikti, išjunkite prietaisą, paspaudę mygtuką
OFF leiskite prietaisui atvėsti 10min. Ir tada t ęskite naudoijimą. Jeigu prietaisas pastoviai
išsijunginėja, nedelsiant kreipkitės į prekės aptarnavimo centrą.
Nepalikite be priežiūros įjungto prietaiso.
Nesilieskite prie įkaitusių preitaiso dalių jautriomis k ūno vietomis: akimis, ausimis, veidu ar
kaklu.
Laikykite prietais ą vaikams arba neįgaliems žmonėms nepasiekiamoje vietoje.
Leiskite prietasui visiškai atvėsti, po naudojimo, kai norėsite jį sutvarkyti ir pad ėti į jam skirt ą
vietą.
Nevyniokite laido aplink prietaisą. Laikykit ės gamintojo nustatytų ir instrukcijoje nurodyt ų
taisyklių: baigus naudotis prietaisu, susukite maitinimo laidą į kilp ą. Toks laido susukimo
principas yra saugiausias.

•••• Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC,
taip pat 93/68/EEC.

•••• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodyt ąją ant prietaiso.
Pasibaigus elektros prietasų tarnavimo laikotarpiui, vardan visuotin ės gamtos apsaugos
rekomenduojame:

Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.
Naudokite specialia šiam prietaisui skirta utilizacijos sistema, veikiančia Jūsų šalyje.

Atminkite, kad kai kurios prietaiso medžiagos, sėkmingai gali būti panaudojamos kitose pra
monės šakose pakartotinai.
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