
 

MoistureProtect
Auto Curler

StyleCare Prestige

 
MoistureProtect-teknologi

Perfekte krøller på halve tiden*

Lenger krølltangsylinder

Ionisk pleie for glansfullt hår

 

BHB878/00 Glamorøse krøller på halve tiden*
Gjør håret mer glansfullt og bevarer den naturlige fuktigheten

MoistureProtect Auto Curler gir deg glinsende, glamorøse krøller, takket være det

nyskapende og smarte krøllesystemet. Med det unike, åpne designet med lengre

sylindere kan du fikse dobbelt så mye hår på én gang*, samtidig som du bevarer

hårets naturlige fuktighet.

Lett å bruke

Smart krøllesystem for en uanstrengt stylingopplevelse

Lenger krølltangsylinder som styler dobbelt så mye hår på én gang*

Automatisk tilbakemelding med lyd som varsler om at krøllene er klare

Vertikalt grep for enkel bruk

Varmebestandig design for trygg krølling

Vakkert frisert hår

Smarte krøllelameller følger hårets bevegelse

27 stylingalternativer for alle typer krøller du kan tenke deg

Pleie til håret

MoistureProtect-teknologi bevarer hårets naturlige fuktighet

Ionisk pleie for mykt og glansfullt hår uten krus

Keramisk keratin som gir mykt og beskyttet hår

Designet for å unngå at håret setter seg fast



MoistureProtect Auto Curler BHB878/00

Høydepunkter

Smart krøllesystem

Glamorøse, langvarige krøller er bare ett

tastetrykk unna. Krølleboostteknologien krøller

hver eneste lokk som en profesjonell stylist. Du

får salongresultater hjemmefra.

Lenger krølltangsylinder

Denne automatiske krølltangen har et unikt

åpent design med en lengre krølltangsylinder.

Nå kan du style dobbelt så mye hår i én

omgang, og bli ferdig på halvparten av tiden*.

MoistureProtect-teknologi

MoistureProtect-teknologi kontrollerer og

tilpasser temperaturen for å gi glans og bevare

hårets naturlige fuktighet. Beskytter håret mot

overoppheting ved å til enhver tid ha den

optimale temperaturen. Gled deg over flott hår

som er beskyttet både på innsiden og på

utsiden.

Ionisk pleie

Ladede negative ioner eliminerer statisk

elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene,

slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet

er glatt og krusfritt hår med en vakker glans.

Keramisk keratin

Keratin er en av hårets viktigste bestanddeler,

og sikrer sterkt, sunt og flott hår. Den keramiske

krølltangsylinderen er beriket med keratin for å

gi god glid og beskyttelse under stylingen.

Designet forhindrer at håret setter seg fast

Takket være den unike kombinasjonen av det

åpne designet, den glatte sylinderen og den

intelligente sensoren, kan du enkelt lage

krøller uten å bekymre deg for at håret skal

sette seg fast. Den intelligente sensoren

stopper apparatet midlertidig når den

registrerer at for mye hår er lagt inn eller ikke er

lagt ordentlig inn. Det nyskapende åpne og

vertikale designet gjør at du umiddelbart kan ta

håret ut. Den glatte og forseglede sylinderen

forhindrer friksjon, samtidig som den tar vare

på håret. Friser med fullstendig ro i sjelen.

Smarte krøllelameller

De unike smarte krøllelamellene lager

glamorøse og langvarige krøller. De roterer for å

følge hårets bevegelse mens de legger det

forsiktig rundt krølltangsylinderen. Hver hårlokk

blir krøllet jevnt med en kontrollert temperatur,

noe som gir deg et perfekt resultat hver gang.

Det er som å ha din egen personlige stylist

hjemme.

27 stylingalternativer

Fra myke bølger til spenstige krøller. Vi

garanterer at hvert valg du tar, blir et glamorøst

et. Velg temperatur, tid og krølleinnstillinger for

å oppnå stilen du ønsker hver gang.

Automatisk tilbakemelding

Denne automatiske krølltangen gir deg

automatisk tilbakemelding. Lyden som varsler

at krøllene er klare, varsler deg med

kontinuerlige pipesignaler. Denne nyskapende

funksjonen bidrar til å gi deg et flott og

langvarig resultat hver gang, og beskytter og

tar vare på håret.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

Automatisk rotasjon

Rotasjonsretninger

Belegg på oppvarmede deler: keramisk keratin

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Roterbar ledning

Oppbevaringskrok

Tilbehør

Rengjøringstilbehør til staven

Hårtype

Alle hårtyper

Tekniske spesifikasjoner

Friseringstemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre krøllretninger: Høyre, vekslende og venstre

Tidsinnstillinger: 8 sek. – 10 sek. – 12 sek.

Oppvarmingstid: 30 sek

Spenning: Universell V

Kabellengde: 2 m

Service

To års verdensomspennende garanti

* kontra HPS940
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