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Valdzinošas cirtas uz pusi īsākā laikā*
Uzlabo spīdumu un saglabā matu dabīgo mitruma līmeni

MoistureProtect automātiskais cirtu veidotājs ir aprīkots ar inovatīvu viedu cirtu veidošanas sistēmu, kas ļauj

izveidot mirdzošas un valdzinošas cirtas. Tā unikālais atvērtā tipa dizains ar garāku cilindru ļauj vienā reizē

ieveidot divreiz vairāk matu*, vienlaikus saglabājot to dabīgo mitruma līmeni.

Vienkārša lietošana
Viedais loku veidotājs - bezrūpīgai matu veidošanai

Garāks ieveidošanas cilindrs ļauj vienā reizē ieveidot divreiz vairāk matu*

Automātiska atgriezeniskā saite ar loku gatavības signālu

Vertikāla satveršana vieglai lietošanai

Karstumizturīga konstrukcija drošai cirtu veidošanai

Skaisti ieveidoti mati
Viedie loku aizsargi seko jūsu matu plūdumam

27 ieveidošanas opcijas jebkuram vēlamajam cirtu veidam

Matu kopšana
MoistureProtect tehnoloģija saglabā matu dabīgo mitruma līmeni

Kopšana ar joniem, lai iegūtu gludus un mirdzošus matus, kas "nepūkojas"

Keratīns un keramika gludiem un aizsargātiem matiem

Izstrādāts, lai novērstu matu ieķeršanos
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Izceltie produkti Specifikācijas
Viedais loku veidotājs
Valdzinošas un noturīgas lokas — pogas

spiediena attālumā. Lokas veidošanas

tehnoloģija saloko katru šķipsnu gluži kā

profesionāls stilists. Iegūstiet salona rezultātus

savās mājās.

Garāks ieveidošanas cilindrs
Šim automātiskajam cirtu veidotājam ir unikāls

atvērtā tipa dizains ar garāku ieveidošanas

cilindru. Tagad jūs varat katrā reizē ieveidot

divreiz vairāk matu un sagatavoties uz pusi

īsākā laikā*.

MoistureProtect tehnoloģija
MoistureProtect tehnoloģija kontrolē un pielāgo

temperatūru, lai uzlabotu spīdumu un

saglabātu matu dabīgo mitruma līmeni.

Aizsargā matus no pārkaršanas, vienmēr

nodrošinot optimālu temperatūru. Mati būs

skaisti un aizsargāti gan no iekšpuses, gan

ārpuses.

Jonu iedarbība
Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko

elektrību, kondicionē matus un piegludina

matu kutikulas, tādējādi padarot matu

mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir

mirdzoši, gludi mati, kas nepūkojas.

Keratīns un keramika
Keratīns ir viena no svarīgākajām matu

sastāvdaļām, kas nodrošina stiprus, veselīgus

un neatvairāmus matus. Keramiskais

ieveidošanas cilindrs ir bagātināts ar keratīnu,

lai veidošanas laikā nodrošinātu vienmērīgu

slīdamību un aizsardzību.

Konstrukcija novērš matu ieķeršanos
Pateicoties atvērtai konstrukcijai, gludā cilindra

un viedā sensora kombinācijai, jūs varat viegli

un bez pūlēm izveidot elegantas cirtas,

neuztraucoties par matu ieķeršanos.

Inteliģentais sensors aptur ierīci, ja tas

konstatē, ka ir ievietoti pārāk daudz matu, vai

tie nav ievietoti pareizi. Inovatīvā un vertikālā

konstrukcija ļauj arī nekavējoties izņemt matus

no ierīces. Gludais un cieši noblīvētais cilindrs

novērš berzi, vienlaikus saudzīgi rūpējoties par

jūsu matiem. Drošs veids, matu ieveidošana.

Viedi loku aizsargi
Mūsu unikālie viedie loku aizsargi veido

valdzinošas un noturīgas cirtas. Tie rotē, lai

sekotu jūsu matu plūdumam, vienlaikus maigi

aptinot tos apkārt ieveidošanas cilindram. Katra

šķipsna tiek ieveidota vienmērīgi un

kontrolētā temperatūrā, ik reizi nodrošinot

izcilus rezultātus. Šī ierīce patiešām ir kā

personīgais stilists jūsu mājās.

27 ieveidošanas opcijas
No maigiem viļņiem līdz elastīgām cirtām. Mēs

garantējam, ka ikviena frizūra būs valdzinoša.

Izvēlieties temperatūru, laiku un cirtošanas

iestatījumus, lai ik reizi iegūtu vēlamo stilu.

Automātiska atgriezeniskā saite
Šis automātiskais cirtu veidotājs sniedz

automātisku atgriezenisko saiti. Cirtu gatavības

signāls norāda, kad cirta ir gatava, raidot

pastāvīgus pīkstienus. Šī inovatīvā funkcija

palīdz ik reizi iegūt lieliskus noturīgus

rezultātus, vienlaikus aizsargājot jūsu matus un

kopjot tos.

Vertikāla satveršana
Automātiskais cirtu veidotājs ir jātur dabiskā

vertikālā pozīcijā, nodrošinot vieglu satvērienu.

Tas palīdz viegli izveidot izcili vienmērīgas

cirtas visapkārt galvai. Darbību pogas atrodas

tur, kur ir jūsu plaukstas, lai jūs tās varētu

intuitīvi aizsniegt. Jūsu cirtas izskatīsies vēl

dabīgākas un pievilcīgākas.

Karstumizturīga konstrukcija
Mūsu drošā, inovatīvā konstrukcija pilnībā izolē

karstumu no jūsu plaukstām un pirkstiem. Cirtu

veidošanas nodalījuma izliektā, sievišķīgā

forma padara ieveidošanu ērtu arī matu sakņu

tuvumā.

Funkcijas
Automātiskā rotācija

Rotācijas virzieni

Karsto daļu pārklājums: keratīns un keramika

Automātiska izslēgšanās: pēc 60 min

Grozāms vads

Uzglabāšanas āķis

Piederumi
Cilindra tīrīšanas aksesuārs

Matu tips
Visi matu tipi

Tehniskā specifikācija
Ieveidošanas temperatūra: 170 °C - 190 °C -

210 °C

3 ieveidošanas virzieni: Pa labi - Pamīšus -

Pa kreisi

Taimera iestatījumi: 8sek. - 10sek. - 12sek.

Uzkarsēšanas laiks: 30 sek.

Spriegums: Universāla V

Vada garums: 2 m

Serviss
2 gadu vispasaules garantija

* salīdzinājumā ar HPS940
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