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Firma Dyson pogłębia swoje zaangażowanie w tworzenie urządzeń  

do stylizacji włosów, wprowadzając nowe, precyzyjnie zaprojektowane 
końcówki do stylizacji. 

 
Firma Dyson wprowadziła nowe końcówki do stylizacji zaprojektowane 
dla różnych rodzajów włosów, co stanowi kolejny krok w rozwijaniu 
potencjału bestsellerowej suszarki Dyson Supersonic™.  
 
W 2016 r. firma Dyson zadebiutowała w branży beauty, prezentując 
suszarkę do włosów Dyson Supersonic™. Mogło się wydawać, że 
Dyson będąc firmą technologiczną wkracza na zupełnie nieznane 
terytorium, jednak dzisiaj technologia Dyson jest używana przez 
najbardziej cenionych stylistów fryzur i konsumentów na całym świecie. 
 
Od momentu wprowadzenia suszarki firma Dyson nieustannie pogłębia 
swoją wiedzę o włosach, w oparciu o testy przeprowadzane w 
ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie i poznawanie 
niuansów dotyczących różnych rodzajów włosów. Ulepszone urządzenie 
powstało dzięki pragnieniu Jamesa Dysona, aby suszarka do włosów 

Dyson Supersonic™ mogła zapewniać jeszcze bardziej precyzyjną stylizację, przy 
zachowaniu ochrony włosów przed uszkodzeniami wywołanymi nadmierną temperaturą – 
niezależnie od tego, czy włosy są proste, falowane, kręcone, czy mocno poskręcane. 
 
Zaprojektowany na nowo dyfuzor Dyson  
Dyfuzor firmy Dyson został zaprojektowany w taki sposób, aby równomiernie rozpraszać 
strumień powietrza, pomagając uzyskać efekt zdefiniowanych loków i zmniejszyć puszenie. 
Druga generacja dyfuzorów firmy Dyson ma dwupoziomowy system siatkowy, który tworzy 
własne środowisko ciśnienia w głowicy końcówki. Siatka działa jak bariera o porowatej 
strukturze rozpraszająca strumień powietrza. Umożliwia to lepszą i bardziej kontrolowaną 
stylizację włosów.  
 
Ta końcówka ma również dłuższe ząbki*, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
kierować ciągły strumień powietrza do cebulek włosów. Ząbki umożliwiają także utrzymanie 
strumienia gorącego powietrza z dala od skóry głowy,  przy jednoczesnym zachowaniu 
efektu suszenia włosów. 
*w porównaniu z poprzednią wersją dyfuzora. 
 

Zaprojektowany na nowo koncentrator do stylizacji  
Smuklejszy design* tworzy silny strumień powietrza i ułatwia precyzyjną stylizację - możesz 
stylizować jedną partię włosów bez obaw, że zburzysz całą resztę. 
Koncentrator został zaprojektowany z myślą o wszystkich rodzajach włosów, niezależnie od 
tego, czy chce się uzyskać efekt wygładzonych i prostych włosów. 
*w porównaniu z poprzednią wersją koncentratora do stylizacji. 

 
Końcówka do wygładzania Dyson 
Suszy włosy delikatnym, bardziej kontrolowanym strumieniem powietrza, pomagając 
uzyskać gładkie, naturalne wykończenie. 
 
Siła napędowa technologii - silnik cyfrowy Dyson V9 
Suszarka do włosów Dyson Supersonic™ napędzana jest opatentowanym silnikiem 
cyfrowym Dyson V9. Jest to autorskie rozwiązanie dedykowane dla tego urządzenia. To 
jeden z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej zaawansowanych silników cyfrowych marki 



 

 
Dyson. Został opracowany z myślą nie tylko o mocy, ale także o kompaktowej budowie, 
dzięki czemu jest on umieszczony w rączce, a nie w głowicy suszarki. W rezultacie całe 
urządzenie jest doskonale wyważone. W większości konwencjonalnych suszarek silnik 
znajduje się w głowicy urządzenia.  
 
Pomaga chronić naturalny blask 
Niektóre konwencjonalne suszarki wykorzystują skrajnie wysokie temperatury, co powoduje 
uszkodzenie włosów, zwłaszcza gdy trzymamy je tuż przy skórze głowy. Suszarka Dyson 
Supersonic™ posiada inteligentny system kontroli ciepła, dzięki któremu włosy nie są 
narażone na działanie nadmiernej temperatury. Szklany termistor dokonuje pomiaru 
temperatury ponad 40 razy na sekundę i przesyła dane do mikroprocesora, który w sposób 
inteligentny reguluje pracę opatentowanego dwuwarstwowego elementu grzewczego, w ten 
sposób zapobiegając zniszczeniu włosów. 
 
Szybka i precyzyjna 
W suszarce do włosów Dyson Supersonic™ zastosowano opatentowaną przez firmę Dyson 
technologię Air Multiplier™. Dzięki tej technologii ilość powietrza zasysanego do silnika jest 
pomnażana trzykrotnie, w wyniku czego powstaje strumień powietrza o wysokim ciśnieniu  
i dużej prędkości. 
 
W tradycyjnych suszarkach strumień powietrza jest niekiedy słaby, co oznacza długi czas 
suszenia. W innych strumień jest silny, ale niekoniecznie kontrolowany. Strumień powietrza 
powstający w suszarce Dyson Supersonic™ jest zogniskowany i ustawiony pod kątem 20°, 
co zapewnia kontrolowane oraz precyzyjne suszenie i stylizację. Obie te czynności mogą 
odbywać się jednocześnie.   
 
Zaawansowana akustyka 
Zadaniem zespołu specjalistów Dyson w dziedzinie aeroakustyki było znalezienie sposobu 
na optymalizację parametrów akustycznych urządzenia. Dzięki zastosowaniu 
umieszczonego wewnątrz silnika wirnika o przepływie osiowym, uproszczono tor przepływu 
powietrza. W rezultacie powstaje mniej turbulencji i zawirowań. Z kolei zwiększenie liczby 
łopatek wirnika do 13 (z tradycyjnych 11) pozwoliło inżynierom z firmy Dyson przesunąć 
jeden z tonów silnika na częstotliwość znajdującą się poza pasmem słyszalnym dla 
ludzkiego ucha.   
 
Ustawienia temperatury i szybkości 
Suszarka do włosów Dyson Supersonic™ posiada trzy ustawienia temperatury, trzy 
ustawienia mocy strumienia oraz funkcję chłodnego strumienia powietrza. Dzięki technologii 
Heat Shield ciepłe powietrze otoczone jest warstwą powietrza chłodnego. W rezultacie 
powierzchnia końcówek nie nagrzewa się. Dodatkowo, dzięki magnetycznemu mocowaniu, 
możemy w łatwy i szybki sposób dostosować urządzenie do własnych potrzeb. 
 
Dodatkowe informacje: 
 
Suszarka do włosów Dyson Supersonic™: 

• Firma Dyson przeznaczyła blisko 100 milionów funtów na stworzenie suszarki do 

włosów Dyson Supersonic™ oraz Stylera Dyson Airwrap  

• 600 prototypów 

• Ponad 100 zgłoszonych wniosków patentowych 

• 4 lata prac rozwojowych 

• 103 inżynierów 

• 2 lata gwarancji na części i usługi serwisowe 

• Cena:  1 699 PLN 



 

 
 

O firmie Dyson: 

• 2,5 mld GBP na inwestycje w technologie jutra – 1 mld GBP na rozwój technologii 
akumulatorów 

• Firma Dyson jest obecna na 82 rynkach na całym świecie 

• Dyson zatrudnia 12.000 osób na całym świecie, w tym 4.368 osób w Wielkiej 
Brytanii. 

• Dyson zatrudnia 5.800 inżynierów i naukowców 
 

 
Kontakt dla mediów 

 
Biuro prasowe marki Dyson 
Jagoda Chojecka  
e-mail: jagoda.chojecka@prhub.eu 
tel. +48 533 337 950 
 
Elżbieta Mindak 
e-mail: elzbieta.mindak@prhub.eu 
tel. +48 533 332 474 
 
 

 


