
 

Ισιωτικό Vivid Ends

StraightCare

  με τεχνολογία SplitStop

για μαλλιά χωρίς ψαλίδα

Σύστημα ιονισμού

Επίστρωση με κερατίνη

 

BHS675/00 Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
Έως και 95% λιγότερη ψαλίδα*

Το ισιωτικό Vivid Ends είναι το πρώτο μας ισιωτικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να

προστατεύει τις ευαίσθητες άκρες των μαλλιών σας. Χάρη στην κορυφαία μας τεχνολογία

SplitStop, μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχα και υγιή μαλλιά!

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επίστρωση με κερατίνη για μεγαλύτερη φροντίδα

Περισσότερη φροντίδα με σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Εμποδίζει αποδεδειγμένα την ψαλίδα

Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Αισθητήρας UniTemp για τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά με λιγότερη θερμότητα

Κεραμική επίστρωση για απαλή ολίσθηση και αποφυγή της φθοράς

11 ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο

Ευκολία στη χρήση

Εξαιρετικά μακριές πλάκες (105 χιλ.) για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα

Αντιθερμική άκρη για να δημιουργείτε εύκολα μπούκλες και κυματισμούς

Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας για ασφαλή χρήση
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία SplitStop

Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα

τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός

συνδυασμός αισθητήρα UniTemp και λείων

κεραμικών πλακών, που σέβεται την υγεία των

μαλλιών σας. Ο αισθητήρας UniTemp προστατεύει τα

μαλλιά σας από τη μη αναγκαία έκθεση σε υψηλή

θερμότητα και οι πλάκες φορμαρίσματος εγγυώνται

μειωμένη τριβή για μαλλιά χωρίς ψαλίδα.

Αισθητήρας UniTemp

Ο αισθητήρας UniTemp προστατεύει τα μαλλιά σας

από τη μη αναγκαία έκθεση σε υψηλή θερμότητα,

παρέχοντας μια πιο σταθερή θερμοκρασία

φορμαρίσματος για βελτιωμένη απόδοση:

Διασφαλίστε τα ίδια αποτελέσματα με 20°C

χαμηλότερη θερμοκρασία **. Δημιουργήστε το τέλειο

στυλ με υγιείς άκρες, γεμάτες ζωντάνια.

Επίστρωση με κερατίνη

Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών

που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική

επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με

κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των

μαλλιών σας.

Σύστημα ιονισμού

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον

στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και

λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και

στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά

λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Μακριές πλάκες 105 χιλ.

Οι ισιωτικές πλάκες έχουν επαγγελματικό μήκος 105

χιλ., για πιο γρήγορο και εύκολο ίσιωμα.

Κεραμικές πλάκες

Οι λείες πλάκες με κεραμική επίστρωση αποτρέπουν

τη φθορά των μαλλιών κατά το φορμάρισμα χάρη

στην απαλή ολίσθηση.

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 11 ρυθμίσεις

θερμοκρασίας (έως 230°C) για απόλυτο έλεγχο,

μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με

τον τύπο των μαλλιών σας για αποφυγή της φθοράς.

Αντιθερμική άκρη

Η άκρη της συσκευής είναι από ειδικό

θερμομονωτικό υλικό για να παραμένει κρύα.

Μπορείτε να την κρατήσετε με ασφάλεια ενώ

φορμάρετε τα μαλλιά σας, για τέλειες μπούκλες και

κυματισμούς.

Γρήγορη προθέρμανση

Αυτή η συσκευή styling μαλλιών ζεσταίνεται γρήγορα

και είναι έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 1,8 μ.

Χρόνος προθέρμανσης: 30 δευτ.

Τύπος θερμαντήρα: Σύστημα θερμότητας υψηλής

απόδοσης

Μέγιστη θερμοκρασία: 230 ° C

Μέγεθος πλάκας:

25 x 105 χιλ.

Τάση: 110-240 volt

Λειτουργίες

Αυτόματη διακοπή: Μετά από 30 λεπτά

Κεραμική επίστρωση

Κρίκος για κρέμασμα

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Τεχνολογίες περιποίησης

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

Σέρβις

Εγγύηση: Διεθνής εγγύηση 2 ετών

* μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (ίσιωμα) στους

200°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα

* * δοκιμή θερμοκρασίας τρίχας σε καταναλωτές σε σύγκριση με το

HP8344
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