
Žehlička na vlasy

 

Essential Care

Keramika

IonBoost

 

BHS380/50 Ľahké vyrovnávanie s leskom vďaka iónom

so 100 mm dlhými platňami

Dlhšie platne žehličky Essential Care s ionizátorom sú špeciálne vyvinuté na rýchle

a jednoduché použitie a umožňujú vám vytvoriť rovný a lesklý vzhľad účesu

rýchlejšie a šetrnejšie.

Účesy s nádherným tvarom

Profesionálna vysoká teplota 210 °C pre dokonalé účesy

Dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Lepšia starostlivosť vďaka ionizačnému kondicionéru pre lesklé a hladké vlasy

Menšie poškodenie vlasov

Keramický vrstva pre extra hladké kĺzanie

Jednoduché používanie

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Univerzálne napätie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

2-ročná celosvetová záruka



Žehlička na vlasy BHS380/50

Hlavné prvky

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej

časti rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť

odkladania. Je veľmi praktický najmä pri

použití v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Zámok uzatvárania rukoväte

Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím

mechanizmom. Tento zámok, ktorý je

umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne

platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a

jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na

vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Starostlivosť pomocou iónov

Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť

pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité

ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy

a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

60 sekúnd je pripravená na použitie

Univerzálne napätie

Celosvetové napájacie napätie pre

bezproblémové používanie na cestách

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

Profesionálna teplota 210 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom

túžite.

Dlhé platne

Dlhšie platne umožňujú lepší kontakt s vlasmi

a pomáhajú tak za kratší čas dosiahnuť

dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.

2 roky záruka

2-ročná celosvetová záruka.

Keramická vrstva

Hladké keramikou potiahnuté platne zabraňujú

poškodeniu vlasov pri tvarovaní.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Čas zahrievania: 60 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: čierna a teplá ružová

Maximálna teplota: 210 °C

Dlhé platne: 27 x 100 mm

Napätie: Na celom svete V

Vlastnosti

Teplota: 210 °C

Otočný kábel: áno

Keramická vrstva: áno

Závesná slučka: Nie

Ionizačný kondicionér: áno

Uzamknutie na rukoväti: áno

Materiál platní: Keramika

Háčik na odkladanie: áno

Otočný kábel: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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