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Prachtige krullen, twee keer zo snel*
Verbetert glans en behoudt de natuurlijke vochtbalans van je

haar

De MoistureProtect automatische krultang creëert prachtige, glanzende krullen

dankzij het innovatieve slimme krulsysteem. Dankzij het unieke open design met

een langere krulstaaf style je twee keer zoveel haar tegelijk* en blijft de natuurlijke

vochtbalans behouden.

Gebruiksvriendelijk

Smart Curling-systeem voor moeiteloos stylen

Met de langere krulstaven style je twee keer zoveel haar tegelijk*

Automatische feedback met Curl Ready-geluid

Verticale handgreep voor eenvoudig gebruik

Hittebestendig design voor veilig krullen

Prachtig gestyled haar

Smart Curl-kapjes volgen de richting van je haar

27 stylingmogelijkheden om elk type krul te maken

Betere haarverzorging

MoistureProtect-technologie behoudt de natuurlijke vochtbalans van je haar

Ionenverzorging voor glad, glanzend en niet-pluizig haar

Keramische platen met keratine voor glad en beschermd haar

Ontworpen om het vastzitten van haren te voorkomen
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Kenmerken

Smart Curling-systeem

Prachtige, blijvende krullen met één druk op de

knop. De Curl Boost-technologie krult elke lok

op een professionele manier. Een perfect

salonresultaat vanuit je eigen huis.

Langere krulstaaf

Deze automatische krultang heeft een uniek

open design met een langere krulstaaf. Je kunt

nu twee keer zo veel haar stylen in slechts de

helft van de tijd*.

MoistureProtect-technologie

De MoistureProtect-technologie past de

temperatuur aan om de glans te verbeteren en

de natuurlijke vochtbalans van je haar te

behouden. Je haar wordt beschermd tegen

oververhitting omdat altijd de optimale

temperatuur wordt aangehouden. Geniet van

schitterend haar dat van binnen en van buiten

wordt beschermd.

Ionenverzorging

De negatief geladen ionen nemen statische

elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten

de haarschubben, zodat het haar nog intenser

glanst. Het resultaat is glad, pluisvrij en

glanzend haar.

Keramische platen met keratine

Keratine is een essentieel onderdeel van je

haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond

blijft en er prachtig uitziet. De keramische

krulstaaf is verrijkt met keratine om soepel

glijden en bescherming tijdens het stylen te

garanderen.

Design voorkomt vastzitten van haren

Dankzij de unieke combinatie van ons open

design, de gladde staaf en de intelligente

sensor, kun je moeiteloos krullen maken

zonder dat je je zorgen hoeft te maken over

vastzittende haren. De intelligente sensor

pauzeert het apparaat als er te veel haar inzit

of als het niet goed is geplaatst. Dankzij het

innovatieve open en verticale design kun je je

haar er meteen uithalen. De gladde en

gesealde staaf voorkomt wrijving en verzorgt je

haar. Style zonder zorgen.

Smart Curl-kapjes

Onze unieke Smart Curl-kapjes creëren

prachtige krullen die lang blijven zitten. Ze

draaien om de richting van je haar te volgen

en wikkelen het haar rustig en soepel om de

krulstaaf. Elke lok wordt gelijkmatig gekruld op

de ingestelde temperatuur, waardoor je altijd

een perfect resultaat krijgt. Het is alsof je een

persoonlijke stylist in huis hebt.

27 stylingmogelijkheden

Van zachte golven tot veerkrachtige krullen. Wij

garanderen dat elke keuze er prachtig uitziet.

Kies de temperatuur-, de tijd- en de

krulinstellingen om elke keer het gewenste

resultaat te bereiken.

Automatische feedback

Deze automatische krultang geeft automatisch

feedback. Het Curl Ready-geluid geeft aan

wanneer je krullen klaar zijn met een continu

piepsignaal. Deze innovatieve functie zorgt

voor een langdurig resultaat en verzorgt en

beschermt je haar tegelijkertijd.
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Specificaties

Kenmerken

Automatisch draaien

Draairichtingen

Buitenlaag van verwarmde delen: keramische

platen met keratine

Autom. uit: na 60 min.

Meedraaiend snoer

Ophanghaakje

Accessoires

Staafreinigingsaccessoire

Haartype

Alle haartypen

Technische specificaties

Stylingtemperatuur: 170 °C - 190 °C - 210 °C

3 krulrichtingen: Rechtsom - afwisselend -

linksom

Timerinstellingen: 8 sec. - 10 sec. - 12 sec.

Opwarmtijd: 30 sec

Voltage: Universeel volt

Kabellengte: 2 m

Service

2 jaar wereldwijde garantie

* t.o.v. HPS940
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