
 

Преса за коса

7000 Series

  Технология ThermoShield

Грижа с минерални йони

50% по-бързо изправяне

Термоустойчив калъф, който се

навива

 

BHS732/00

Защитете и оформете с по-малко увреждане от топлината*

с технология ThermoShield и минерални йони

Защитете и оформете прическата си с технологията ThermoShield за по-малко увреждане от топлината с постоянна

температура и минерални йони за намаляване на въздействието на UV. За прически, които са красиви, здрави и без накъсване.

Грижа и предпазване

Технология ThermoShield за по-малко увреждане от топлината

Минералните йони намаляват увреждането от UV лъчите

50% по-бързо изправяне**

Йонна грижа за лъскава, гладка коса

35%*** по-гладки плочи за нежно стилизиране

Керамични плочи с арганово масло за гладко плъзгане

Красиво оформена прическа

Изправете или накъдрете косата си за различни прически

Температурен диапазон от 120°C до 230°C

Лесна употреба

105 мм дълги плочи за бързо и лесно изправяне

Лесен за разбиране иновативен дисплей за температурата

Бутон Style за бърза настройка на температурата

Бързо загряване, готовност за ползване след 30 сек
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Акценти

Технология ThermoShield

Технологията ThermoShield ви позволява да си

правите прически с по-малко увреждане от

топлината. Сензорът й регулира температурата, така

че от корените до краищата косата ви получава най-

доброто равномерно оформяне, което заслужава.

Грижа с минерални йони

Минералните йони помагат за намаляване на

отрицателното въздействие на UV лъчите, намаляват

увреждането на повърхността на косата. По-малкото

UV увреждане поддържа косата гладка и гъвкава.

50% по-бързо изправяне

Гладките плочи помагат на пресата да се плъзга

гладко по косата, така че можете да отделите по-

малко време за оформяне и повече време,

наслаждавайки се на същия страхотен резултат.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е мека, гладка и бляскава коса.

35% по-гладки плочи

35% по-гладки плочи с плаваща технология за леко

плъзгане с всяка едно минаване. Усъвършенстваните

керамични плаващи плочи се движат, за да регулират

натиска върху косата. Това гарантира равномерна

топлина и натиск върху косата за добро оформяне на

прическа.

Плочи с покритие с арганово масло

Пресата за изправяне използва керамични плочи с

покритие с арганово масло за бързо и безпроблемно

оформяне на прически, с действие на плъзгане, което

се усеща толкова копринено гладко, колкото изглежда

косата ви.

Създайте любимите си прически

От елегантна и модерна права коса до безпроблемни

неангажиращи вълни или впечатляващи къдрици –

можете да направите всичко това. Какво ще бъде

днес?

Широк температурен диапазон

Изберете температура в диапазона от 120°C до

230°C, за да осигурите дълготраен резултат с

минимален риск от увреждане на косата.

105 мм дълги плочи

По-дългите 105 мм плочи ви позволяват по-добър

контакт с косата и ви помагат по-лесно да постигнете

идеални резултати от изправянето за по-малко

време.
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Спецификации

Технически данни

Температура на оформяне: 120°C – 230°C

Настройки за нагряване: 12

Тип на терморегулатора: Колелце за температурата,

с LED индикатор

Размер на плочите: 25 x 105 мм

Автоматично изключване: Да, след 30 минути

Време за загряване: 30 сек.

Напрежение: 110-240 V

Дължина на кабела:

2 м

Предварително настроени режими за температура:

210°C

Характеристики

Материал на плочите: Керамични с покритие с

арганово масло

Халка за закачване

Въртящ се кабел

Заключване на пластините

Индикатор за готовност

Щадящи технологии

Подвижни плочи

Дизайн

Цвят: Синьо-зелено Металик

Аксесоари

Термоустойчив калъф, който се навива

Сервиз

2 години международна гаранция

* Същият резултат при оформяне, постигнат с по ниско излагане на

топлина при 180°C спрямо HP8361 при 210°C

* ** спрямо HP8361

* * спрямо HP8361
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