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10 ustawień cyfrowych

do wszystkich typów włosów

 

BHS674/00

Twoje włosy w centrum uwagi dzięki

zaawansowanej pielęgnacji
Idealnie wyprostuj włosy bez żadnych problemów za pomocą naszej nowej prostownicy. Pielęgnacja jonowa i

płytki z powłoką ceramiczną chronią włosy, nie dopuszczają do ich skręcania oraz nadają im blask. Wysoka

temperatura (220°C) umożliwia uzyskanie pięknych efektów jednym ruchem!

Doskonale wystylizowane włosy

Pielęgnacja jonowa zapewnia gładkie, pełne blasku i nieelektryzujące się włosy

Powłoka ceramiczna zapewnia gładkie prostowanie i chroni przed uszkodzeniami

Perfekcja w jednym ruchu

Bardzo długie płytki (105 mm) umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

10 cyfrowych ustawień temperatury zapewnia pełną kontrolę

Łatwa obsługa

Nienagrzewająca się końcówka umożliwia łatwe tworzenie loków i fal

Szybkie nagrzewanie — 30 sek.

Przewód zasilający 1,8 m

Automatyczne wyłączanie — pełne bezpieczeństwo



Prostownica BHS674/00

Zalety

Pielęgnacja jonowa

Naładowane ujemnie jony zapobiegają

elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i

wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny

blask. W rezultacie włosy stają się proste,

gładkie i lśniące.

Długie płytki (105 mm)

Płytki ceramiczne mają profesjonalną długość

105 mm, co umożliwia szybsze i łatwiejsze

prostowanie włosów.

Płytki ceramiczne

Gładkie płytki ceramiczne zapobiegają

uszkodzeniu włosów podczas stylizacji dzięki

odpowiedniemu poślizgowi.

Cyfrowa regulacja temperatury

Cyfrowy wyświetlacz z 10 ustawieniami

temperatury do 220°C daje pełną kontrolę,

pozwalając na dostosowanie temperatury do

typu włosów i osiągnięcie perfekcji w jednym

ruchu.

Nienagrzewająca się końcówka

Końcówka lokówki została wykonana ze

specjalnego materiału nieprzewodzącego

ciepła, dzięki czemu nie nagrzewa się i

możesz ją bezpiecznie trzymać podczas

kręcenia włosów, by tworzyć piękne loki, fale i

sprężyste fryzury.

Krótki czas nagrzewania

Lokówka nagrzewa się szybko — jest gotowa

do pracy w 30 sekund

Przewód o długości 1,8 m

Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi

zasilającemu o długości 1,8 m.

Automatyczne wyłączanie

Prostownica jest wyposażona w funkcję

automatycznego wyłączania, która zapewnia

bezpieczeństwo i spokój. Włączone urządzenie

wyłączy się po 60 minutach działania.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,8 m

Czas nagrzewania: 30 s

Typ grzałki: Grzałka o wysokiej mocy

Maksymalna temperatura: 220 °C

Rozmiar płytki: 25 x 105 mm

Napięcie: 110–240 V

Właściwości

Automatyczne wyłączanie: Po godzinie

Powłoka ceramiczna

Uchwyt do zawieszania

Obrotowy kabel

Technologie dbające o włosy

Pielęgnacja jonowa

Serwis

Gwarancja: 2 lata gwarancji
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