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Nádherné lokny za polovinu času*
Zvyšuje lesk a zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Díky inovativnímu chytrému systému kulmování vytváří automatická kulma MoistureProtect zářivé a nádherné

lokny. Jedinečná otevřená konstrukce s delším válcem upraví dvakrát tolik vlasů najednou* a přitom zachovává

jejich přirozenou vnitřní hydrataci.

Snadné použití
Chytrý systém kulmování pro styling bez námahy

Delší natáčecí válec upraví dvojnásobný objem vlasů najednou*

Automatická bezpečnostní kontrolka se zvukovým upozorněním

Vertikální rukojeť pro snadné použití

Design odolný proti teplu pro bezpečné natáčení

Krásně upravené vlasy
Kulmovací systém Smart Curl přirozeně definuje lokny

27 možností tvarování pro jakýkoli typ loken

Péče o vaše vlasy
Technologie MoistureProtect zachovává přirozenou hydrataci vlasů

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Keratinový keramický povrch pro hladké a chráněné vlasy

Navrženo proti zachytávání vlasů



Automatická kulma MoistureProtect BHB878/00

Přednosti Specifikace
Chytrý systém kulmování
Stiskem jednoho tlačítka získáte nádherné

lokny, které vydrží. Technologie Curl Boost

vytvaruje každý pramen vlasů jako

profesionální kadeřník. V pohodlí domova

výsledky jako ze salonu.

Delší natáčecí válec
Tato automatická kulma má jedinečný otevřený

design s delším natáčecím válcem. Nyní si při

každém kroku upravíte dvojnásobné množství

vlasů a budete hotovi za polovinu času*.

Technologie MoistureProtect
Technologie MoistureProtect kontroluje a

reguluje teplotu, aby byly vaše vlasy ještě

zářivější a uchovaly si přirozenou hydrataci.

Protože neustále zajišťuje optimální teplotu,

chrání vlasy před přehřátím. Užívejte si

dokonale chráněné, nádherné vlasy.

Ionizační péče
Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Keramický povrch s keratinem
Keratin je jednou z nejdůležitějších složek

vašich vlasů, která zajišťuje, že budou silné,

zdravé a nádherné. Keramický natáčecí válec je

potažen keratinem, aby vlasy při úpravě hladce

klouzaly a byly chráněny.

Konstrukce zabraňuje zachytávání vlasů
Díky jedinečné kombinaci otevřené konstrukce,

hladkého válce a inteligentního snímače

můžete snadno vytvořit vlny, aniž byste se

museli bát zachycení vlasů. Inteligentní snímač

pozastaví zařízení, kdykoli zjistí, že bylo

vloženo příliš mnoho vlasů nebo nebyly

vloženy správně. Speciální otevřená a svislá

konstrukce umožňuje okamžité vyjmutí vlasů.

Hladký a uzavřený válec brání tření a zároveň

pečuje o vaše vlasy.

Kulmovací systém Smart Curl
Náš unikátní, chytrý kulmovací systém vytváří

nádherné lokny, které vydrží. Lopatky

kulmovacího systému se otáčejí okolo vašich

vlasů a přitom je jemně natáčejí na natáčecí

válec. Každý pramínek se natáčí rovnoměrně

za regulované teploty, čímž získáte pokaždé

perfektní výsledek. Budete se cítit, jako

kdybyste opravdu měli doma svého osobního

kadeřníka.

27 možností tvarování
Od měkkých vln až po pružné lokny.

Garantujeme, že každá volba bude skvělá.

Zvolte nastavení teploty, doby a loken a

získejte vždy vzhled, po kterém toužíte.

Automatická bezpečnostní kontrolka
Tato automatická kulma vám poskytuje

automatickou zpětnou vazbu. Nepřerušované

pípání je signálem, kterým vám kulma oznámí,

že je připravena. Tato inovativní funkce vám

pomůže vždy vytvořit skvělé dlouhotrvající

výsledky a přitom vaše vlasy chrání a pečuje

o ně.

Vertikální rukojeť
Díky snadnému držení automatické kulmy

v přirozené svislé poloze můžete snadno

vytvářet perfektní vlny po celé hlavě. Ovládací

tlačítka jsou v místě, kde kulmu držíte, abyste

je měli intuitivně na dosah. Díky tomu

vypadají vaše lokny ještě přirozeněji

a nádherně.

Design odolný proti teplu
Náš bezpečný, inovativní design zcela chrání

vaše ruce a prsty před teplem. Zakřivený,

ženský design kulmovací komůrky umožňuje

pohodlné kulmování i v těsnější blízkosti

pokožky hlavy.

Funkce
Samonatáčecí

Směry natáčení

Povrch nahřívaných částí: keramický povrch

s keratinem

Automatické vypnutí: po 60 min

Otočný kabel

Háček na zavěšení

Příslušenství
Příslušenství pro čištění válce

Typ vlasů
Všechny typy vlasů

Technické údaje
Stylingová teplota: 170 °C – 190 °C – 210 °C

3 směry kulmování: Doprava – střídavě –

doleva

Nastavení časovače: 8 sek – 10 sek –12 sek

Doba nahřátí: 30 s

Napětí: Univerzální V

Délka kabelu: 2 m

Servis
2letá celosvětová záruka

* vs. HPS940
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