
 

Преса за коса

StraightCare

  10 дигитални настройки

подходяща за всеки тип коса

 

BHS674/00

Нека косата ви стане център на вниманието с иновативна грижа

Оформете лесно идеално права коса с нашата нова преса за изправяне. Подхранването с йони и плочите с керамично

покритие гарантират, че косата ще остане защитена, гладка и лъскава. Високата температура (220 °C) позволява постигането

на красиви резултати с едно движение!

Красиво оформена прическа

Повече грижа чрез подхранване с йони за лъскава и гладка коса

Керамично покритие за гладко плъзгане и предпазване от увреждане

Перфектен резултат с едно движение

Екстра дълги плочи (105 мм) за бързо и лесно изправяне

10 дигитални настройки на температурата за пълен контрол

Лесна употреба

Студен връх за лесно създаване на къдрици и вълни

Бързо загряване, готовност за ползване след 30 секунди.

Захранващ кабел 1,8 м

Автоматично изключване за безопасно използване



Преса за коса BHS674/00

Акценти

Подхранване с йони

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е мека, гладка и бляскава коса.

105 мм дълги плочи

Плочите са с професионална дължина от 105 мм,

което води до по-бързо и по-лесно изправяне.

Керамични пластини

Гладките плочи с керамично покритие предпазват

косата ви от увреждане, докато оформяте прическата

си с лесни движения.

Цифрови настройки на температурата

Дигиталният дисплей с 10 настройки на

температурата до 220°C ви дава пълен контрол, за да

зададете температурата съобразно типа на вашата

коса и да постигнете перфектни резултати само с

едно движение.

Студен връх

Върхът на пресата е от специален топлоизолиращ

материал и така остава студен. Можете безопасно да

го държите при накъдряне, за да получите прекрасни

къдрици, вълни и букли.

Бързо загряване

Машата загрява бързо и е готова за използване след

30 секунди.

Кабел 1,8 м

Удобен за употреба, благодарение на дългия 1,8 м

захранващ кабел.

Автоматично изключване

Тази преса за изправяне разполага с функция за

автоматично изключване. Тази функция е

разработена, за да ви донесе повече спокойствие.

Ако остане включен, уредът се изключва автоматично

след 60 минути.
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Спецификации

Технически данни

Дължина на кабела: 1,8 м

Време за загряване: 30 сек.

Нагревател тип: Мощен нагревател

Максимална температура: 220 °C

Размер на плочите:

25 x 105 мм

Напрежение: 110-240 V

Характеристики

Автоматично изключване: След един час

Керамично покритие

Халка за окачване

Въртящ се кабел

Щадящи технологии

Йонна грижа

Сервиз

Гаранция: 2 години гаранция в цял свят
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