Budoucnost ve
vašich rukou

4 různé NÁSTAVCE
pro různé typy vlasů a odlišné
styly: Elegant, Extreme, Delicate a
Classic
DIFUZÉR SOUČÁSTÍ BALENÍ

NEPŘEKONATELNÝ FÉN
Ultra lehký fén s digitálním motorem a iontovou
technologií

ROZHRANÍ S KONTROLNÍ
LED DIODOU
Jasně informuje o každé z 12
kombinací tepla a rychlosti

POKROČILÁ IONTOVÁ
TECHNOLOGIE
Vlasy jsou lépe hydratované, hladké
a bez elektrostatického náboje

TICHÝ PROVOZ
Optimalizovaná a příjemnější
zvuková frekvence ve srovnání s
fény stejné kategorie

Úspora energie: vynikající výsledky stylingu
s výkonem pouhých 1400-1600 W

ERGONOMICKÝ A
FUTURISTICKÝ DESIGN
Vědecky kalibrovaný pro dosažení
dokonalé rovnováhy a zajištění
maximálního pohodlí

SÁNÍ 3D V ROZSAHU 360°
Sání v rozsahu 360°, které zaručuje
vyšší proudění vzduchu a jeho lepší
filtrování

DIGITÁLNÍ MOTOR S
DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ
Digitální motor se 110 000
otáčkami za minutu, který generuje
tlak venkovního vzduchu

BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Na zablokování kterékoliv ze 12
kombinací tepla a rychlosti a pro
zabránění nežádoucím změnám
během používání.

ULTRA LEHKÝ A KOMPAKTNÍ
Pouze 290 gramů hmotnosti a
poloviční rozměry ve srovnání s
klasickými fény

PRODLOUŽENÁ KABELOVÁ
PRŮCHODKA
Navržena pro zajištění větší flexibility
a delší životnosti kabelu

Kód
Proud vzduchu
Tlak
Watt
Volt
Hmotnost
Hlučnost

PAGAMXCELIT
25lt/sec.
60mbar
1400-1600
220-240
290g
63,8 dB

ERGONOMICKÝ A FUTURISTICKÝ
DESIGN
Vědecky kalibrovaný pro dosažení dokonalé
rovnováhy a zajištění maximálního pohodlí
Proč má rukojeť tento tvar?
Rukojeť je součástí fénu, která rozhoduje o správné poloze
ramene a zad během práce. Nesprávný postoj může způsobit
problémy svalového a kosterního aparátu. Proto je rukojeť fénu
xcell navržena s ohledem na správnou polohu zápěstí. Dále
díky své nízké hmotnosti nevystavuje rameno a klouby zátěži a
poskytuje tak pocit pohodlí i po několika hodinách používání
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360°
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DIGITÁLNÍ MOTOR S DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ
Digitální motor se 110 000 otáčkami za minutu,
který generuje tlak venkovního vzduchu

ŘÍDICÍ ROZHRANÍ S LED DIODAMI
A INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÉ
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
Xcell má super pokročilý elektronický obvod
Jedná se o software, který automaticky řídí jeho motor a odpor a
zajišťuje tak správnou a konstantní kalibraci tepla. Rozhraní s LED
diodami jasně označuje každou z 12 kombinací tepla a rychlosti
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Kartáč na
čištění filtru

SÁNÍ 3D V ROZSAHU 360°
Sání v rozsahu 360°, které zaručuje vyšší proudění vzduchu a jeho lepší filtrování
Proč má filtr tento design?
Sání fénu je velmi důležité. Rozhoduje o výkonu výrobku; proudění
vzduchu, tlaku teplotě. Vždy čistý filtr pomáhá zachovat jmenovitý
výkon fénu. Zachování čistoty je u fénu jako je xcell, který je zcela
elektronický a s automatickým ovládáním teploty, velmi důležité.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nevytvářet žádný zbytečný
ochranný prvek. Díky tomu je filtr vždy dobře viditelný a lze tedy
snadno sledovat, kdy je třeba jej vyčistit. Pokud bychom filtr
zakryli, jak to dělá naše konkurence, nebyl by vidět jeho stav a
riziko ucpaného filtru by tedy bylo velmi vysoké. Nedostatečné
čištění filtru způsobí i zkrácení možné doby životnosti všech
vnitřních dílů produktu.
Díky speciálnímu složení vnitřních krytů jednotky a speciálnímu
mikrofiltru z oceli je jejich prasknutí prakticky vyloučeno.

Kovový antioxidační filtr je třeba neustále udržovat v čistotě
dodržováním jednoduchých zásad:
■■ Odstraňte nečistoty z pevného „Mikrofiltru“ 360°
nainstalovaného v zadní částí fénu XCell. Na odstranění zbytků
použijte kartáček s jemnými štětinami v balení
■■ Pravidelně, po provedení operací v souladu s bodem 1,
vyčistěte fén XCell obrácením proudění vzduchu zevnitř ven
pomocí systému samočištění
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Difuzér

VYBERTE SI VLASTNÍ STYL
Extreme, Classic, Delicate a Elegant jsou 4
nástavce umožňující různé typy stylingu pro
různé typy vlasů
Extreme (4.8 x 64 x 75 mm)

Classic (7 x 64 x 75 mm)

Elegant (5 x 88 x 75 mm)

Delicate (5 x 75 x 75 mm)

■■ Extreme je difuzér s nejplošším zakončením ve skupině.
Umožňuje směřovat silný proud vzduchu na omezenou
oblast. Je zajištěna vysoká teplota. Optimální pro modelování
hustých, kudrnatých a bohatých vlasů.
Ideale per modellare capelli spessi, crespi e ricci.
■■ Classic umožňuje směřovat silný proud vzduchu na širší
plochu. Vhodný pro dlouhé vlasy.
■■ Elegant větší zakončení pro kartáče větších rozměrů.
Optimální na kartáčování.
■■ Delicate určený pro jemné vysoušení vlasů. Optimální pro
jemné a/nebo poškozené vlasy. Optimální pro krátké vlasy.
Optimální řešení pro kadeřníky.
Xcell obsahuje i DIFUZÉR, který umožní přirozené vysoušení,
které vlasům propůjčuje objem

PRODLOUŽENÁ KABELOVÁ
PRŮCHODKA
Navržena pro zajištění větší flexibility a delší
životnosti kabelu
Pro má kabelová průchodka provedení s proměnlivým
průřezem?
Prasknutí kabelu patří k nejčastějším příčinám poruchy fénů.
Na základě více než 30 let zkušeností v oboru jsme vypracovali
nový návrh kabelové průchodky, která zajišťuje delší životnost
a poskytuje záruku bezpečnosti v případě prasknutí kabelu.
Speciální design kabelové průchodky s proměnlivým průřezem
ve spojení s vysoce kvalitním kabelem vyrobeným v evropě
zabezpečuje konstantní ohýbání kabelu, čímž vytváří jemný
oblouk, který snižuje pravděpodobnost prasknutí.
Životnost našeho kabelu je 10krát delší než u konkurence
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Testováno v souladu s
normou en 60335-1 25.14

ÚSPORA ENERGIE
vynikající výsledky stylingu s výkonem pouhých 1400-1600 W
Velká pozornost a citlivost věnované společností gamma+ ochraně životního
prostředí a ekologickým tématům ji přiměly k vypracování návrhu fénu xcell
pro minimální ekologický dopad a sníženou spotřebu energie. Celé balení,
jako jsou krabice a vnitřní části, nevyužívají plastové díly, ale recyklovatelný
a recyklovaný papír. Díky inteligentnímu systému ovládání výkonu fén xcell
využívá pouze energii nezbytnou pro požadavek a brání tak veškerému
plýtvání a brání tak poškození extrémním teplem. 4 Nástavce, které jsou
součástí balení, umožňují dosáhnout vysoký výkon pro libovolný typ použití, od
neposlušných vlasů až po ty nejjemnější, od plnovousu až po krátkou bradku.

Navrženo, smontováno a
schváleno ve společnosti
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