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Essential Care

Ceramică

IonBoost

 

BHS380/90 Îndreptare uşoară şi strălucire cu ioni
cu plăci lungi de 100 mm

Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari

ale noului aparat de îndreptat părul Essential Care cu îngrijire cu ioni vă permit să

obţineţi părul drept pe care vi-l doriţi mai rapid, fiind totodată delicate cu părul

dvs.

Păr coafat frumos

Temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte

Plăci lungi pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai puţină deteriorare a părului

Înveliş ceramic pentru alunecare ultra-lină

Uşor de utilizat

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Clemă de închidere pentru mâner, care facilitează stocarea în siguranţă

Cablu de alimentare de 1,8 m

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Tensiune universală

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

2 ani garanţie internaţională



Aparat de îndreptat părul BHS380/90

Repere

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Clemă de închidere pentru mâner

Placa de păr dispune de un mecanism de

blocare pentru închidere. Situat la baza

aparatului, acest mecanism de blocare

blochează plăcile, accelerează şi simplifică

depozitarea şi te ajută la protejarea aparatului

împotriva deteriorării accidentale.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m

Îngrijire cu ioni

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr

minunat de lucios, neted şi drept.

Încălzire instantanee

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 60 de secunde

Tensiune universală

Tensiune universală pentru a obţine

companionul de călătorie perfect

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Temperatură profesională de 210°C

Această temperatură ridicată îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect pe care ţi-l doreşti.

Plăci lungi

Plăcile de dimensiuni mai mari asigură un

contact mai bun cu părul şi vă ajută să obţineţi

mai repede rezultatul dorit.

2 ani garanţie

2 ani garanţie internaţională.

Înveliş ceramic

Plăcuţele ceramice fine împiedică deteriorarea

părului în timpul coafării.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Timp de încălzire: 60s

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: negru şi roz deschis

Temperatură maximă: 210 °C

Plăci lungi: 27x100 mm

Tensiune: La nivel global V

Caracteristici

Temperatură: 210 °C

Cablu de alimentare cu articulaţie

Înveliş ceramic

Agăţătoare: Nu

Tratament cu ioni

Mâner cu dispozitiv de blocare

Materialul plăcilor: Ceramică

Cârlig pentru depozitare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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