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Auto Curler

StyleCare Prestige

 
Fuktbevarande teknik

Perfekta lockar på halva tiden*

Längre lockkolv

Jonisk hårvård för glansigt hår

 

BHB878/00 Glamorösa lockar på halva tiden*
Ökar glansen och bevarar hårets naturliga fukt

MoistureProtect automatisk locktång skapar glänsande och glamorösa lockar tack

vare dess innovativa smarta lockningssystem. Den unika öppna designen med

längre kolv stylar dubbelt så mycket hår åt gången* samtidigt som dess naturliga

fukt bevaras.

Lättanvänd

Smart locksystem för enkel styling

En längre lockkolv stylar dubbelt så mycket hår åt gången*

Automatisk återkoppling med ”lock klar”-ljud

Vertikalt grepp för enkel användning

Värmesäker design för säker lockning

Vackert stylat hår

Smarta lockskydd följer hårets flöde

27 stylingalternativ för den typ av lockar du vill ha

Bra hårvård

MoistureProtect-teknik bevarar hårets naturliga fukt

Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår

Keramiskt keratin för smidigt och skyddat hår

Utformad för att förhindra att hår fastnar



MoistureProtect Auto Curler BHB878/00

Funktioner

Smart locksystem

Glamorösa lockar som varar länge med bara en

knapptryckning. Lockförstärkningstekniken

lockar varje hårslinga som en professionell

stylist. Salongresultat i ditt eget hem.

Längre lockkolv

Den här automatiska locktången har en unik

öppen design med en längre lockkolv. Du kan

nu styla dubbelt så mycket hår åt gången och

bli klar på halva tiden*.

Fuktbevarande teknik

MoistureProtect-tekniken styr och anpassar

temperaturen för att ger mer glans och bevara

hårets naturliga fukt. Den skyddar håret från att

överhettas genom alltid säkerställa optimal

temperatur. Få ett vackert hår som skyddas

inifrån och ut.

Jonisk hårvård

Laddade negativa joner eliminerar statisk

elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer

så att hårets lyster och glans intensifieras.

Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt,

mjukt och krusfritt.

Keramiskt keratin

Keratin är en av håret är viktigaste ingredienser

som ger ett starkt, friskt och vackert hår. Den

keramiska lockkolven är berikad med keratin för

bra glid och skydd vid styling.

Design som förhindrar att hår fastnar

Tack vare en unik kombination av vår öppna

design, en smidig kolv och en intelligent

sensor kan du enkelt skapa lockar utan att

behöva oroa dig för att håret fastnar. Den

intelligenta sensorn pausar enheten när den

upptäcker att för mycket hår förs in eller inte

förs in korrekt. Den innovativa öppna och

upprätta designen gör att du kan ta ut håret

direkt. Den smidiga och tätade kolven

förhindrar friktion samtidigt som den vårdar

håret. Styla håret utan bekymmer.

Smart lockskydd

Våra unika smarta lockskydd skapar glamorösa

lockar som håller länge. De snurrar för att följa

hårets flöde samtidigt som håret försiktigt

lindas runt locktångens kolv. Varje hårslinga

lockas jämt vid en kontrollerad temperatur,

vilket ger dig perfekt resultat varje gång. Det är

precis som att ha en egen stylist hemma.

27 stylingalternativ

Från mjuka vågor till spänstiga lockar. Vi

garanterar att varje val ger ett glamoröst

resultat. Välj temperatur-, tid- och

lockinställningar för att uppnå önskat resultat

varje gång.

Automatisk feedback

Den här automatiska locktången ger

automatisk feedback. ”Lock klar”-ljudet anger

när locken är klar genom att avge kontinuerliga

pipsignaler. Den här funktionen hjälper dig att

skapa fantastiska resultat som varar länge varje

gång samtidigt som locktången skyddar och

vårdar ditt hår.



MoistureProtect Auto Curler BHB878/00

Specifikationer

Funktioner

Automatisk rotation

Roterande riktningar

Beläggning på uppvärmda delar: Keramiskt

keratin

Automatisk avstängning: efter 60 min

Roterbart sladdfäste

Förvaringskrok

Tillbehör

Rengöringstillbehör till munstycket

Hårtyp

Alla hårtyper

Tekniska specifikationer

Stylingtemperatur: 170 °C – 190 °C – 210 °C

Tre lockriktningar: Höger – växelvis – vänster

Tidsinställningar: 8 sek – 10 sek – 12 sek

Uppvärmningstid: 30 sek

Spänning: Universell V

Kabellängd: 2 m

Service

2 års världsomfattande garanti

* jämfört med HPS940
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