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Tehnologie MoistureProtect

Bucle perfecte în jumătate din
timp

Bară de ondulare mai lungă

Îngrijire cu ioni pentru un păr
lucios

 
BHB878/00

Bucle fabuloase în jumătate din timp*
Amplifică strălucirea şi conservă hidratarea naturală a părului

Ondulatorul automat MoistureProtect creează bucle bine definite şi spectaculoase, datorită sistemului său

inovator de ondulare inteligentă. Designul unic deschis cu bară mai lungă coafează de două ori mai mult păr

dintr-o singură mişcare*, conservând totodată hidratarea naturală a părului pentru mai mult luciu.

Uşor de utilizat
Sistem inteligent de ondulare, pentru coafare fără efort

Bara de ondulare mai lungă coafează de 2 ori mai mult păr dintr-o singură mişcare*

Feedback automat cu alertă sonoră când bucla este gata

Prindere verticală pentru utilizare uşoară

Design termorezistent pentru ondulare în siguranţă

Păr frumos coafat
Ghidajele inteligente de ondulare urmează forma părului

27 de opţiuni de coafare pentru orice tip de bucle doreşti

Îngrijire pentru părul tău
Tehnologia MoistureProtect conservă hidratarea naturală a părului

Îngrijire cu ioni pentru păr mătăsos, neted şi strălucitor

Înveliş ceramic cu cheratină pentru păr neted şi protejat

Proiectat să prevină prinderea părului



Ondulator automat MoistureProtect BHB878/00

Repere Specificaţii
Sistem inteligent de ondulare
Bucle spectaculoase, de durată, la o apăsare

de buton. Tehnologia de amplificare a

ondulării ondulează fiecare şuviţă de păr ca un

stilist profesionist. Rezultate profesionale în

confortul propriei locuinţe.

Bară de ondulare mai lungă
Acest ondulator automat are un design unic cu

o bară de ondulare mai lungă. Acum poţi coafa

de două ori mai mult păr dintr-o mişcare şi poţi

fi gata în jumătate din timp*.

Tehnologie MoistureProtect
Tehnologia MoistureProtect controlează şi

adaptează temperatura pentru a amplifica

strălucirea şi a conserva hidratarea naturală a

părului. Protejează părul împotriva

supraîncălzirii, asigurând întotdeauna

temperatura optimă. Bucură-te de un păr

frumos, complet protejat.

Îngrijire cu ioni
Ionii negativi elimină electricitatea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului

pentru a-i intensifica luciul şi strălucirea.

Rezultatul este un păr fin, strălucitor şi neted.

Ceramic cu cheratină
Cheratina este unul dintre ingredientele

esenţiale ale părului, care îl face puternic,

sănătos şi îi conferă un aspect superb. Bara de

ondulare ceramică este îmbogăţită cu

cheratină pentru alunecare lină şi protecţie în

timpul coafării.

Designul previne prinderea părului
Datorită combinaţiei unice dintre designul

nostru deschis, bara netedă şi senzorul

inteligent, poţi crea bucle fără efort şi fără griji

cu privire la prinderea părului. Senzorul

inteligent opreşte dispozitivul când detectează

că ai introdus păr prea mult sau prea puţin.

Designul inovator, cu sistem deschis şi vertical,

îţi permite să scoţi părul imediat. Bara netedă

şi etanşă previne fricţiunea, având în acelaşi

timp grijă de părul tău. Coafează-ţi părul fără

nicio grijă.

Ghidaje inteligente de ondulare
Ghidajele noastre unice şi inteligente de

ondulare creează bucle spectaculoase, de

durată. Acestea se rotesc pentru a urma

curgerea părului tău, în timp ce îl înfăşoară

uşor în jurul barei de ondulare. Fiecare şuviţă

de păr este ondulată uniform la o temperatură

controlată, oferindu-ţi rezultate perfecte de

fiecare dată. De fapt, este ca şi cum ai avea

propriul stilist la domiciliu.

27 de opţiuni de coafare
De la onduleuri lejere, la bucle elastice.

Garantăm că fiecare alegere va fi

spectaculoasă. Alege temperatura, timpul şi

setările de ondulare pentru a crea aspectul

dorit de fiecare dată.

Feedback automat
Acest ondulator automat îţi oferă feedback

automat. Când bucla este gata, se emit

semnale sonore continue. Această

caracteristică inovatoare te ajută să creezi

rezultate minunate şi de durată de fiecare dată,

protejând şi îngrijind în acelaşi timp părul.

Prindere verticală
Ondulatorul automat poate fi ţinut într-o poziţie

verticală naturală, oferind prindere relaxată.

Aceasta îţi permite să creezi bucle

omogene perfecte pe tot capul. Butoanele de

operare sunt poziţionate la îndemână, aşa că

poţi ajunge intuitiv la ele. Rezultatul: onduleuri

bine definite, cu aspect natural şi strălucitoare.

Design termorezistent
Designul nostru sigur, inovator izolează

complet căldura de mâinile şi degetele tale.

Forma curbată, feminină a camerei de

ondulare conferă confort la ondulare, chiar şi

aproape de rădăcinile părului.

Caracteristici
Rotire automată

Direcţii de rotaţie

Înveliş pentru părţile fierbinţi: ceramică cu

cheratină

Oprire automată: după 60 min.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cârlig pentru depozitare

Accesorii
Accesoriu de curăţare pentru bară

Tipul părului
Toate tipurile de păr

Specificaţii tehnice
Temperatură de coafare: 170 °C - 190 °C -

210 °C

3 direcţii de ondulare: Dreapta - Alternativ -

Stânga

Setări temporizator: 8 s - 10 s - 12 s

Timp de încălzire: 30 sec

Tensiune: Universal V

Lungime cablu: 2 m

Service
Garanţie internaţională 2 ani

* vs. HPS940
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