
Przyszłość jest w 
Twoich rękach



 4 różne DYSZE   
do różnych rodzajów włosów i 
stylów: Elegant, Extreme, Delicate i 
Classic. 
DOŁĄCZONY DYFUZOR

 INTERFEJS 
 STEROWANIA LED
Wyraźnie wskazuje każdą z 12 
kombinacji ciepła i prędkości

NIEZRÓWNANIE SKUTECZNA 
SUSZARKA DO WŁOSÓW 
Ultra lekka suszarka do włosów z silnikiem 
cyfrowym i technologią jonową

Oszczędność energii: doskonałe efekty 
stylizacji przy zaledwie 1400-1600 W

ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA JONOWA
Włosy są lepiej nawilżone, gładkie i 
nie elektryzują się

CICHA
Zoptymalizowana i przyjemniejsza 
częstotliwość dźwięku w 
porównaniu do suszarek do 
włosów z samej kategorii

 ERGONOMICZNE I 
 NOWOCZESNE 
 WZORNICTWO
Naukowo skalibrowana, aby uzyskać 
idealną równowagę i zagwarantować 
maksymalny komfort.



 ZASYSANIE 3D W 360°
Zasysanie w 360°, które gwarantuje 
większy przepływ powietrza i lepszą 
filtrację

Kod PAGAMXCELIT

Przepływ powietrza 25lt/sec.

Ciśnienie 60mbar

Watt 1400-1600

Volt 220-240

Waga 290g

Poziom hałasu 63,8 dB

 CYFROWY SILNIK O 
 DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI
Cyfrowy silnik o prędkości 
110.000 obr./min, który wytwarza 
ekstremalne ciśnienie powietrza

BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować każdą z 12 
kombinacji ciepła i prędkości oraz 
zapobiec niepożądanym zmianom 
podczas użytkowania

ULTRA LEKKA I 
KOMPAKTOWA
Waży zaledwie 290 gramów i jest 
o połowę mniejsza w porównaniu z 
klasycznymi suszarkami do włosów

 PRZEDŁUŻONA ODGIĘTKA 
 KABLOWA 
Zaprojektowana z myślą o większej 
elastyczności i dłuższej żywotności 
kabla



ERGONOMICZNE I NOWOCZESNE 
WZORNICTWO
Naukowo skalibrowana, aby uzyskać idealną 
równowagę i zagwarantować maksymalny 
komfort

Dlaczego rączka ma ten kształt?

Rączka jest częścią suszarki, która decyduje o prawidłowym 
ułożeniu barku i pleców podczas pracy. Niewłaściwa pozycja 
może powodować problemy w układzie mięśniowo-szkieletowym. 
W związku z tym rączka suszarki do włosów xcell jest 
zaprojektowana z uwzględnieniem prawidłowego położenia 
nadgarstka. Ponadto dzięki jej lekkości ramię i stawy nie są 
obciążane, dając poczucie komfortu nawet po kilku godzinach 
użytkowania
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360°

https://xcell.gammapiu.it/it#design-ergonomico-e-futuristico
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https://xcell.gammapiu.it/it#motore-digitale-di-lunga-durata


CYFROWY SILNIK O DŁUGIEJ 
ŻYWOTNOŚCI
Cyfrowy silnik o prędkości 110.000 obr./min, 
który wytwarza ekstremalne ciśnienie powietrza



INTERFEJS STEROWANIA LED I 
INTELIGENTNA ELEKTRONICZNA 
KONTROLA TEMPERATURY
Suszarka do włosów Xcell posiada bardzo 
zaawansowany układ elektroniczny

Jest to oprogramowanie, które automatycznie kontroluje silnik 
i rezystancję, zapewniając w ten sposób prawidłową i stałą 
kalibrację ciepła. Interfejs LED wyraźnie wskazuje każdą z 12 
kombinacji ciepła i prędkości
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https://xcell.gammapiu.it/it#interfaccia-di-controllo-led
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Szczotka do 
czyszczenia filtra

https://xcell.gammapiu.it/it#aspirazione-3d-a-360


ZASYSANIE 3D W 360°
Zasysanie w 360°, które gwarantuje większy przepływ powietrza i lepszą filtrację

Dlaczego filtr ma taką konstrukcję?

Bardzo ważne jest zasysanie w suszarce do włosów. Decyduje 
to o wydajności produktu; przepływie powietrza, ciśnienia i 
temperatury. Zawsze czysty filtr pomaga suszarce utrzymać 
doskonałą wydajność projektową. W suszarce, jak w xcell, 
w pełni elektronicznej z automatyczną kontrolą temperatury 
bardzo ważny jest czysty filtr. Z tego powodu postanowiliśmy 
nie tworzyć żadnego niepotrzebnego elementu ochronnego. 
W ten sposób filtr jest zawsze dobrze widoczny, a zatem łatwo 
zobaczyć, kiedy należy go wyczyścić. Ukrywanie filtra, jak robi 
to nasza konkurencja, powoduje, że jego stan nie jest bardzo 
widoczny, dlatego ryzyko zatkania filtra jest bardzo wysokie. Brak 
czyszczenia filtra oznacza również skrócenie możliwej żywotności 
wszystkich wewnętrznych części składowych produktu. 
Ze względu na specjalny skład wewnętrznych pokryw urządzenia 
oraz specjalnego mikrofiltra stalowego, praktycznie wyklucza się 
ich uszkodzenie

Metalowy mikrofiltr przeciwutleniający należy zawsze utrzymywać 
w czystości, przestrzegając następujących prostych zasad:

 ■ usunąć brud ze stałego „mikrofiltra” 360° zamontowanego 
z tyłu suszarki do włosów XCell. Użyć dołączonej szczotki z 
miękkim włosiem, aby usunąć pozostałości.

 ■ Okresowo, po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 
1, oczyścić suszarkę XCell poprzez odwrócenie przepływu 
powietrza z wnętrza na zewnątrz za pomocą autonomicznego 
systemu czyszczenia
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Dyfuzor

https://xcell.gammapiu.it/it#scegli-il-tuo-stile 


WYBIERZ SWÓJ STYL
Extreme, Classic, Delicate i Elegant, to 4 dysze 
umożliwiające różne rodzaje stylizacji do różnych 
rodzajów włosów

 ■ Extreme to dyfuzor z najbardziej płaskim końcem w 
zestawie. Umożliwia skierowanie silnego strumienia 
powietrza na ograniczony obszar. Zapewniona jest wysoka 
temperatura. Idealny do modelowania grubych, puszących 
się i kręconych włosów. 

 ■ Classic umożliwia skierowanie silnego strumienia powietrza 
na większy obszar. Nadaje się do długich włosów. 

 ■ Elegant większa dysza do większych szczotek. Idealna do 
szczotkowania. 

 ■ Delicate przeznaczona do delikatnego suszenia włosów. 
Idealna do włosów cienkich i/lub zniszczonych. Idealna do 
krótkich włosów. Najlepsze rozwiązanie dla fryzjerów.

Suszarka do włosów Xcell zawiera również DYFUZOR, który 
umożliwia naturalne suszenie i dodaje włosom objętości

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)



PRZEDŁUŻONA ODGIĘTKA 
KABLOWA 
Zaprojektowana z myślą o większej elastyczności 
i dłuższej żywotności kabla

Czy odgiętka kablowa ma zmienny przekrój?

Uszkodzenie kabla jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii 
suszarki. Nasze ponad 30 - letnie doświadczenie w branży 
skłoniło nas do przeprojektowania odgiętki kablowej, która 
zapewnia długą żywotność i gwarancję bezpieczeństwa przed 
uszkodzeniem kabla. Szczególna konstrukcja ze zmiennym 
przekrojem odgiętki kablowej w połączeniu z bardzo wysokiej 
jakości kablem wyprodukowanym w europie gwarantuje ciągłe 
gięcie kabla, tworząc miękki łuk, który ogranicza możliwość 
uszkodzenia. Żywotność naszego kabla jest 10 razy dłuższa niż 
konkurencyjnych produktów

Test wykonany zgodnie z 
normą EN60335-1 25.14
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https://youtu.be/bN0kEy0BoIM


OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
doskonałe efekty stylizacji przy zaledwie 1400-1600 W

Ogromna uwaga i wrażliwość gamma + na szacunek dla środowiska 
i ekologii doprowadziła do opracowania suszarki do włosów xcell o 
minimalnym wpływie na środowisko i zmniejszonym zużyciu energii. 
Wszystkie opakowania, takie jak pudełko i części wewnętrzne, nie zawierają 
tworzywa sztucznego, ale papier z recyklingu. Dzięki inteligentnemu 
systemowi kontroli mocy suszarka xcell zużywa tylko niezbędną potrzebną 
energię, unikając odpadów i uszkodzeń wynikających z ekstremalnego 
ciepła. 4 Dysze zawarte w opakowaniu pozwalają na uzyskanie wysokiej 
wydajności przy każdym zastosowaniu, od najbardziej zbuntowanych po 
najdelikatniejsze włosy, od najgrubszej po najkrótszą brodę



Zaprojektowana, zmontowana 
i przetestowana przez 
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TERAZ

Gamma Più Srl
Via Caduti del Lavoro, 22 - 25046 - Cazzago San Martino BS, Italia
Tel: +39 030.7750077 - www.gammapiu.it

FOLLOW US

https://youtu.be/fn12-i7esW0

