
 

Žehlička na vlasy

StraightCare

 
10 digitálních nastavení

přizpůsobí se každému typu
vlasů

 

BHS674/00

Blýskněte se svým účesem

díky pokročilé péči

Snadno získejte dokonale rovné vlasy díky naší nové žehličce na vlasy. Úprava

pomocí iontů a pláty potažené keramikou zajistí, že budou vlasy chráněné, lesklé

a nezacuchají se. Vysoká teplota 220 °C umožňuje vytvářet nádherné účesy

jedním tahem.

Krásně upravené vlasy

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Keramický povrch pro hladké klouzání a prevenci proti poškození

Dokonalost jedním tahem

Extra dlouhé destičky (105 mm) pro rychlé a snadné narovnávání

10 digitálních nastavení teploty pro absolutní kontrolu

Snadné použití

Chladný konec pro snadné natáčení loken a vln

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 30 sekund

1,8m napájecí kabel

Automatické vypnutí pro bezpečné použití
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Přednosti

Ionizační technologie

Nabité záporné ionty předchází kumulaci

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je hladký, lesklý účes bez

zacuchání.

105 mm dlouhé destičky

Narovnávací destičky mají profesionální délku

105 mm, což zajišťuje rychlejší a snazší

narovnávání.

Keramické destičky

Hladké destičky s keramickým povrchem

zabrání poškození vašich vlasů při úpravě

účesu díky hladkému klouzání.

Digitální nastavení teploty

Digitální displej s 10 nastaveními teploty (až

220 °C) umožňuje naprosto přesné nastavení

teploty pro váš typ vlasů a dokonalé narovnání

jedním tahem.

Chladný konec

Chladný konec je vyroben ze zvláštního

tepelně-izolačního materiálu, takže zůstává

studený. Při úpravě účesu jej lze bezpečně

držet a vytvořit tak nádherné lokny a vlny.

Rychlá doba zahřívání

Tato kulma se rychle nahřeje a je připravena

k použití za 30 sekund.

1,8m kabel

Pohodlné použití díky napájecímu kabelu

o délce 1,8 m.

Automatické vypnutí

Tato žehlička na vlasy je vybavena funkcí

automatického vypnutí. Takže nebudete muset

myslet na to, jestli nezůstala zapnutá. Zapnutý

přístroj se automaticky vypne po 60 minutách.
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Specifikace

Technické údaje

Délka kabelu: 1,8 m

Doba zahřátí: 30 s

Typ ohřívače: Vysoce výkonný ohřívač

Maximální teplota: 220 °C

Rozměry destičky: 25 × 105 mm

Napětí: 110–240 V

Funkce

Automatické vypnutí: Po jedné hodině

Keramický povrch

Poutko pro zavěšení

Otočný kabel

Technologie zajišťující péči

Ionizační péče

Servis

Záruka: 2letá celosvětová záruka
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