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Efektowne loki dwa razy szybciej*
Zwiększa blask włosów i zachowuje ich naturalne nawilżenie

Automatyczna lokówka MoistureProtect pozwala uzyskać piękne, lśniące loki dzięki innowacyjnemu systemowi

kręcenia loków. Wyjątkowa otwarta konstrukcja z dłuższym wałkiem pozwala stylizować jednorazowo dwa razy

więcej włosów*, zachowując ich naturalne nawilżenie.

Wygodne użytkowanie
Inteligentny system kręcenia loków ułatwia stylizację

Dłuższy wałek pozwala układać jednorazowo dwa razy więcej włosów*

Automatyczne powiadomienie z sygnałem dźwiękowym — kiedy lok jest już gotowy

Pionowy uchwyt dla łatwiejszego użytkowania

Ochrona termiczna dla bezpiecznego układania loków

Doskonale wystylizowane włosy
Inteligentne klamry podążają za naturalnym ruchem włosów

27 opcji stylizacji dla loków, o jakich marzysz

Pielęgnacja włosów
Technologia MoistureProtect zachowuje naturalne nawilżenie włosów

Jonizacja dla gładkich, niepuszących się, błyszczących włosów

Powłoka ceramiczna z keratyną dla gładkich i zdrowych włosów

Konstrukcja zapobiegająca wplątywaniu się włosów



Automatyczna lokówka MoistureProtect BHB878/00

Zalety Dane techniczne

Inteligentny system kręcenia loków
Efektowne, trwałe loki już po naciśnięciu

jednego guzika. Dzięki technologii

wzmacniania loków zakręcisz każde pasmo jak

profesjonalny fryzjer. Doskonałe rezultaty jak z

salonu — w zaciszu własnego domu.

Dłuższy wałek
Ta automatyczna lokówka ma wyjątkową,

otwartą konstrukcję z dłuższym wałkiem. Dzięki

temu możesz teraz układać

jednorazowo dwa razy więcej włosów,

skracając o połowę czas przygotowania

fryzury*.

Technologia MoistureProtect
Technologia MoistureProtect reguluje i

dostosowuje temperaturę, aby zwiększyć blask

i zachować naturalne nawilżenie Twoich

włosów. Chroni włosy przed przegrzaniem,

zawsze dobierając optymalną temperaturę.

Ciesz się pięknymi włosami chronionymi i na

zewnątrz, i od wewnątrz.

Jonizacja
Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i

połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie,

lśniące i nie puszą się.

Powłoka ceramiczna z keratyną
Keratyna stanowi jeden z najważniejszych

składników budulcowych Twoich włosów.

Odpowiada za ich silny, zdrowy i olśniewający

wygląd. Ceramiczny wałek wzbogacony

keratyną zapewnia gładkie przesuwanie się

pasm włosów i ich ochronę podczas stylizacji.

Konstrukcja zapobiega wplątywaniu się
włosów
Wyjątkowe połączenie naszej otwartej

konstrukcji, gładkiego wałka i inteligentnego

czujnika umożliwia uzyskanie pięknych loków

bez wysiłku, jednocześnie pozwalając Ci

zapomnieć o ryzyku wplątania włosów.

Inteligentny czujnik wstrzymuje pracę

urządzenia, gdy wykryje on, że umieszczono w

nim zbyt wiele włosów lub gdy włosy zostały

do niego włożone nieprawidłowo. Innowacyjna

otwarta i pionowa konstrukcja umożliwia Ci

natychmiastowe wyjęcie włosów. Gładki,

szczelny wałek minimalizuje tarcie i

pielęgnuje włosy. Stylizuj włosy, nie martwiąc

się o ich bezpieczeństwo.

Inteligentne klamry przytrzymujące loki
Nasze wyjątkowe, inteligentne klamry

pozwalają uzyskać efektowne i trwałe loki.

Obracają się, podążając za naturalnym ruchem

włosów, i delikatnie owijają je wokół wałka.

Każde pasmo jest równomiernie zakręcane w

wybranej temperaturze, co pozwala uzyskać

idealne rezultaty za każdym razem. Doskonałe

efekty jak z salonu i z własnym stylistą — w

zaciszu własnego domu.

27 opcji stylizacji
Od delikatnych fal po sprężyste loki.

Gwarantujemy, że każdy wybór będzie

doskonały. Dobierz temperaturę, czas i sposób

kręcenia loków, by za każdym razem osiągnąć

wymarzony efekt.

Automatyczne powiadomienie
Ta lokówka powiadamia Cię automatycznie —

ciągły, nieprzerwany sygnał dźwiękowy

pojawia się, kiedy Twój lok jest już gotowy. Ta

innowacyjna funkcja pozwala uzyskać

wspaniałe, długotrwałe rezultaty za każdym

razem, jednocześnie chroniąc i pielęgnując

Twoje włosy.

Pionowy uchwyt
Trzymanie tej automatycznej lokówki w

naturalnej, pionowej pozycji nie wymaga

wysiłku. Dzięki temu możesz zakręcić idealne

loki na całej głowie. Przyciski funkcyjne

znajdują się dokładnie w miejscu chwytu, co

umożliwia intuicyjną obsługę. Twoje loki będą

wyglądały jeszcze bardziej naturalnie i

olśniewająco.

Ochrona termiczna
Nasza bezpieczna, innowacyjna konstrukcja

całkowicie izoluje Twoje ręce i palce od

wysokiej temperatury. Wyprofilowany, kobiecy

kształt komory umożliwia wygodne tworzenie

loków jeszcze bliżej nasady włosów.

Właściwości
Automatyczne obracanie się

Kierunki obrotu

Powłoka na nagrzewających się elementach:

powłoka ceramiczna z keratyną

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Obrotowy kabel

Ucho do zawieszania

Akcesoria
Akcesorium do czyszczenia wałka

Typ włosów
Do wszystkich rodzajów włosów

Dane techniczne
Temperatura stylizacji: 170°C – 190°C – 210°C

3 kierunki kręcenia loków: W prawo - Na

przemian - W lewo

Ustawienia czasu: 8 s - 10 s - 12 s

Czas nagrzewania: 30 s

Napięcie: Uniwersalny V

Długość przewodu: 2 m

Serwis
2 lata gwarancji

* w por. z: HPS940
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