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StraightCare
 

10 digitale instellingen

geschikt voor elk haartype

 

BHS674/00

Zet je haar in de spotlights dankzij

geavanceerde verzorging
Krijg eenvoudig perfect steil haar met onze nieuwe straightener. De platen met ionische, verzorgende en

keramische buitenlaag beschermen het haar en zorgen voor een pluisvrij en glanzend resultaat. Met een

maximumtemperatuur van 220 °C krijg je prachtige resultaten in één beweging!

Prachtig gestyled haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Keramische laag voor soepel glijden en bescherming tegen beschadigd haar

Perfectie in één beweging

Extra lange platen (105 mm) voor snel en eenvoudig ontkrullen

10 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Gebruiksgemak

Koelblijvend uiteinde om eenvoudig krullen en golven te maken

Snelle opwarmtijd, binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Netsnoer van 1,8 m

Automatische uitschakeling voor veilig gebruik



Straightener BHS674/00

Kenmerken

Ionenconditioner

De negatieve ionen nemen statische

elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten

de haarschubben, zodat het haar nog intenser

glanst. Het resultaat: glad, pluisvrij haar met

een levendige glans.

lange platen van 105 mm

De ontkrulplaten hebben een professionele

lengte van 105 mm voor sneller en

gemakkelijker ontkrullen.

Keramische platen

De gladde platen met een keramische

buitenlaag glijden soepel en voorkomen dat

het haar wordt beschadigd tijdens het stylen.

Digitale temperatuurstanden

Met het digitale display met 10

temperatuurstanden tot 220 °C heb je absolute

controle over de temperatuur en kun je die

aanpassen aan je haartype voor perfectie in

één beweging.

Koelblijvend uiteinde

Het uiteinde van de styler is van speciaal

warmte-isolerend materiaal gemaakt om het

koel te houden. Zo kun je de styler tijdens het

krullen veilig vasthouden om prachtige krullen,

golven en veerkrachtige kapsels te maken.

Snelle opwarmtijd

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler

binnen 30 seconden gebruiken.

Snoer van 1,8 m

Handig in het gebruik dankzij het 1,8 m lange

netsnoer.

Automatische uitschakeling

Deze straightener heeft een automatische

uitschakeling. Dankzij deze functie hoef je je

geen zorgen te maken als je het apparaat per

ongeluk aan hebt laten staan. Het apparaat

wordt na 60 min. automatisch uitgeschakeld.
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Specificaties

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,8 m

Opwarmtijd: 30 sec

Type verwarmingselement: Krachtig

verwarmingselement

Maximumtemperatuur: 220 °C

Plaatgrootte: 25 x 105 mm

Voltage: 110-240 volt

Kenmerken

Autom. uit: Na één uur

Keramische buitenlaag

Ophanglus

Meedraaiend snoer

Verzorgende technologieën

Ionenverzorging

Service

Garantie: 2 jaar wereldwijde garantie
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