
 

Placă de păr

StraightCare
 

10 setări digitale

adaptate pentru orice tip de păr

 

BHS674/00

Scoate-ţi în evidenţă părul cu îngrijire avansată

Realizează cu ușurință un păr perfect drept cu noua noastră placă de păr. Tratamentul cu ioni şi plăcile cu înveliş

ceramic asigură protecţia, îndreptarea şi strălucirea părului. Temperatura de 220°C îţi permite să obţii rezultate

excelente dintr-o singură mişcare!

Păr coafat frumos

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

Înveliş ceramic pentru alunecare lină şi prevenirea deteriorării

Perfecţiune cu o singură periere

Plăci extra lungi (105 mm) pentru îndreptare rapidă şi uşoară

10 setări digitale de temperatură pentru control absolut

Uşor de utilizat

Vârf rece pentru crearea cu uşurinţă a buclelor şi a onduleurilor

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 30 de secunde

Cablu de alimentare de 1,8 m

Oprire automată pentru utilizare sigură



Placă de păr BHS674/00

Repere

Tratament cu ioni

Ionii negativi elimină electricitatea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului,

pentru a intensifica luciul şi strălucirea

acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate

şi strălucitoare.

Plăci lungi de 105 mm

Plăcile pentru îndreptarea părului au o lungime

profesională de 105mm, determinând o

îndreptare mai rapidă şi mai uşoară.

Plăci ceramice

Plăcile fine cu înveliş ceramic şi alunecare fină

previn deteriorarea părului în timpul coafării.

Setări digitale pentru temperatură

Afişajul digital, cu 10 setări de temperatură, de

până la 220°C, oferă control absolut pentru a

adapta temperatura la tipul părului tău, pentru

perfecţiune dintr-o singură mişcare.

Vârf rece

Vârful aparatului de coafat este fabricat dintr-

un material termoizolant special, pentru a

rămâne rece; îl poţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru a obţine bucle şi onduleuri

superbe şi coafuri elastice.

Durată scurtă de încălzire

Acest dispozitiv de coafat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 30

secunde.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Confortabil de utilizat graţie lungimii cablului

de alimentare de 1,8 m.

Oprire automată

Această placă de păr a fost echipată cu o

funcţie de oprire automată. Această funcţie a

fost concepută pentru a-ţi asigura liniştea.

Dacă este lăsat pornit, aparatul se va opri

automat după 60 de minute.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,8 m

Timp de încălzire: 30 sec

Tip element de încălzire: Element încălzire

înaltă performanţă

Temperatură maximă: 220 °C

Dimensiune plăci: 25 x 105 mm

Tensiune: 110-240 V

Caracteristici

Oprire automată: După o oră

Înveliş ceramic

Agăţătoare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni

Service

Garanţie: Garanţie internaţională 2 ani
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