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Digitálne nastavenia teploty
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Krok od perfektných kučier
S našou novou natáčacou kulmou môžete jednoducho vytvoriť dokonalé klasické

kučery. Vďaka valcu s keramickou turmalínovou povrchovou vrstvou budú vaše

vlasy chránené, bez strapatenia a dokonale lesklé. Teplota 200 °C umožňuje

vytvorenie nádherných kučier na jedno obtočenie.

Účesy s nádherným tvarom

Turmalínová keramika pre dokonale hladké a lesklé vlasy

Až do 200°C pre dokonalé výsledky

25 mm stredný valec pre klasické kučery

Menšie poškodenie vlasov

8 digitálnych nastavení teploty pre dokonalú kontrolu

Jednoduché používanie

O 30 % viac priestoru na tvarovanie na valci na dlhé alebo husté vlasy

Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Bezpečnostný stojan na jednoduché použitie

Rýchle zahriatie, pripravený na použitie za 60 sekúnd

Funkcia uzamknutia tlačidiel na ochranu proti náhodnému zapnutiu

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Automatické vypínanie pre bezpečné používanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Kulma na vlasy BHB864/00

Hlavné prvky

Turmalínová keramika

Jemný keramický valec zabraňuje poškodeniu

vašich vlasov počas vytvárania účesu. Je

obohatený turmalínom, ktorý dodá vašim

kučerám dokonalú hladkosť a lesk.

Digitálne nastavenia teploty

Digitálny displej s 8 nastaveniami teploty vám

umožní získať absolútnu kontrolu nad

nastavením teploty podľa typu vašich vlasov

na predchádzanie ich poškodeniu.

Až do 200°C

Vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu

a dosiahnuť kučeravý vzhľad, po ktorom túžite.

25 mm stredný valec

25 mm stredný valec pre klasické kučery

O 30 % viac priestoru na tvarovanie

Viac priestoru na tvarovanie na valci na

jednoduché natáčanie aj dlhých alebo hustých

vlasov

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

Bezpečnostný stojan

Bezpečnostný stojan vám umožňuje počas

použitia kulmu bezpečne položiť.

Rýchly čas nahriatia

Toto zariadenie na úpravu vlasov má rýchly čas

zahriatia a za 60 sekúnd je pripravené na

použitie.

Funkcia uzamknutia tlačidiel

Majte tvarovanie účesu vždy pod kontrolou.

Vďaka funkcii uzamknutia tlačidiel už nikdy

neúmyselne nezmeníte nastavenie teploty.

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

Automatické vypínanie

Táto kulma na vlasy je vybavená funkciou

automatického vypnutia, vďaka ktorej už viac

nemusíte mať obavy. Ak zariadenie ponecháte

zapnuté, po 60 minútach sa automaticky

vypne.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Priemer valca: 25 mm

Povrchová úprava valca: Turmalínová keramika

Rozsah teploty: 130 °C – 200 °C

Počet nastavení teploty: 8

Typ ovládania teploty: displej LCD

Čas nahriatia: 60 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Na celom svete V

Vlastnosti

Automatické vypínanie: po 60 min.

Zámok

Stojan

Otočný kábel

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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