
Hajformázó

StyleCare
 

25 mm-es, közepes méretű
henger

Turmalin kerámia

Digitális hőfokbeállítás

 

BHB864/00

Tökéletes fürtök mindössze

egy tekeréssel

Az új hajformázóval könnyedén készíthet tökéletes, klasszikus göndör fürtöket.

Turmalin kerámiabevonatos hajformázó henger gondoskodik haja védelméről, a

könnyen fésülhető, tökéletesen ragyogó frizuráról. A magas, 200 °C-os

hőmérsékletnek köszönhetően egyetlen feltekeréssel gyönyörű fürtöket készíthet.

Gyönyörűen formázott haj

Turmalin kerámia a tökéletes simaság és fényesség érdekében

Akár 200 °C a tökéletes eredmény érdekében

25 mm-es, közepes méretű henger a klasszikus fürtökért

Kevésbé károsítja haját

8 digitális hőfokbeállítás a teljes körű irányításhoz

Egyszerű használat

30%-kal több hely a hajformázáshoz a hosszú vagy vastag szálú hajhoz kifejlesztett

hengeren

Egyszerűbb és biztonságosabb, hőszigetelt formázóvég

Biztonsági állvány a kényelmes használatért

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Billentyűlezáró funkció a véletlen bekapcsolás ellen

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat

1,8 méteres hálózati kábel



Hajformázó BHB864/00

Fénypontok

Turmalin kerámia

Az egyenletes kerámiahenger megvédi a hajat

a formázás közbeni sérüléstől. A turmalin

borításnak köszönhetően a haja tökéletesen

sima és fényes lesz.

Digitális hőfokbeállítás

A 8 hőmérséklet-beállítással rendelkező

digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít

Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet

beállításához a haj károsodásának elkerülése

érdekében.

Akár 200 °C

A magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan göndör frizurát biztosít,

amilyet szeretne.

25 mm-es, közepes méretű henger

25 mm-es, közepes méretű henger a

klasszikus fürtökért

30%-kal több hely a hajformázáshoz

Még több hely a hajformázáshoz a hengeren a

hosszú vagy vastag szálú haj könnyebb

göndörítése érdekében.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja azt; ez

biztonságos és egyszerű használatot tesz

lehetővé.

Biztonsági állvány

A biztonsági állvány lehetővé teszi, hogy

használat közben biztonságosan letehesse a

hajformázót

Gyors felmelegedési idő

A hajformázó gyorsan felmelegszik, 60

másodperc alatt használatra kész.

Billentyűlezáró funkció

Mindig Ön irányít. A billentyűlezáró funkciónak

köszönhetően nincs több véletlen hőmérséklet-

változtatás.

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

Automatikus kikapcsolás

A maximális biztonság érdekében a

hajformázó automatikus kikapcsolás funkcióval

rendelkezik. Ha elfelejtené kikapcsolni, a

készülék egy óra elteltével automatikusan

kikapcsol.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Hengerméret: 25 mm

Hengerbevonat: Turmalin kerámia

Hőmérséklet-tartomány: 130–200 °C

Hőfokbeállítások száma: 8

A hőfokszabályozás típusa: LCD

Felmelegedési idő: 60 mp

Vezetékhossz: 1,8 m

Feszültség: Minden országban V

Jellemzők

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Gombzár

Tartóállvány

Elforgatható vezeték

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia
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