
 

Žehlička na vlasy

StraightCare

 
10 digitálnych nastavení

ako stvorená pre každý typ
vlasov

 

BHS674/00

Nechajte vlasy zažiariť vďaka

pokrokovej starostlivosti

Vytvorte dokonale rovné vlasy pomocou našej novej žehličky. Ionizátor a platne

s keramickou povrchovou úpravou zaručujú, že vlasy sú chránené a hladké. Teplota

220 °C umožňuje vytvoriť dokonalé výsledky jedným ťahom.

Účesy s nádherným tvarom

Lepšia starostlivosť vďaka ošetrujúcemu ionizátoru pre lesklé a hladké vlasy

Keramická vrstva zaisťuje hladké kĺzanie a ochranu pred poškodením

Dokonalosť jedným ťahom

Extra dlhé platne (105 mm) na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

10 digitálnych nastavení teploty pre dokonalú kontrolu

Jednoduché používanie

Chladná špička na jednoduché vytváranie kučier a vĺn

Rýchle zahriatie, pripravená na použitie za 30 sekúnd

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Bezpečné používanie vďaka automatickému vypínaniu
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Hlavné prvky

Ionizátor ošetruje vlasy

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové

kutikuly, čím zvyšujú lesk vlasov. Výsledkom sú

nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.

105 mm široké platne

Vyrovnávacie platne majú profesionálnu dĺžku

105 mm, výsledkom čoho je rýchlejšie a ľahšie

vyrovnávanie.

Keramické platne

Hladké platne s keramickou povrchovou vrstvou

zabraňujú poškodeniu vlasov pri tvarovaní tým,

že zaisťujú hladké kĺzanie.

Digitálne nastavenia teploty

Digitálny displej s 10 nastaveniami teploty až

do 220°C vám umožní mať absolútnu kontrolu

nad nastavením teploty podľa typu vašich

vlasov a dosiahnuť dokonalý výsledok jediným

ťahom.

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú, aby ste ju mohli bezpečne držať

a vytvárať nádherné kučery, vlny a pružné

účesy.

Rýchly čas nahriatia

Toto zariadenie na úpravu vlasov má rýchly čas

zahriatia a za 30 sekúnd je pripravené na

použitie.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Pohodlné používanie vďaka napájacej šnúre s

dĺžkou 1,8 m.

Automatické vypínanie

Táto žehlička na vlasy je vybavená funkciou

automatického vypnutia, vďaka ktorej vás viac

nebudú trápiť starosti a obavy. Ak zariadenie

ponecháte zapnuté, po 30 minútach sa

automaticky vypne.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 1,8 m

Čas nahriatia: 30 s

Typ ohrevného prvku: Veľmi výkonný ohrevný

prvok

Maximálna teplota: 220 °C

Veľkosť platne: 25 x 105 mm

Napätie: 110-240 V

Vlastnosti

Automatické vypínanie: Po jednej hodine

Keramická vrstva

Závesná slučka

Otočný kábel

Technológie šetrné k vlasom

Starostlivosť pomocou iónov

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka
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