
 

Essential Care Mini

 
Keramische platen

Temperatuur van 200 °C

Reisetui

 

HP8301/00

Minimale afmetingen, maximale prestaties.
Direct stylen, waar je ook bent

Steiler, glanzender haar in een paar minuten, waar je ook bent! De nieuwe Compact Mini-straightener is 30%

kleiner dan een normale straightener, past in je tas en helpt je keer op keer die steile look te creëren.

Prachtig gestyled haar

Professionele temperatuur van 200°C voor een perfect salonresultaat

Minder beschadiging van je haar

Keramische buitenlaag voor ultrasoepel glijden

Gebruiksgemak

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen

Hittebestendig etui

Netsnoer van 1,8 m

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Universeel voltage

2 jaar wereldwijde garantie

19 cm lange straightener

Mobiele oplossing voor maximaal gemak



Essential Care Mini HP8301/00

Kenmerken Specificaties

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Professionele temperatuur van 200°C

Op deze hoge temperatuur kun je het model

van je haar veranderen en krijg je een perfect

resultaat alsof je net naar de kapper bent

geweest.

Keramische buitenlaag

De gladde platen met een keramische

buitenlaag voorkomen dat je haar wordt

beschadigd tijdens het stylen.

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de

straightener binnen 60 seconden gebruiken

Mini-afmetingen

Met een lengte van 19 cm is de straightener

30% kleiner, lichter en compacter dan een

normale straightener*, waardoor je hem

gemakkelijk kunt meenemen, waar je ook gaat.

*vs HP8319

Te gebruiken op elke locatie

De straightener is klein, licht en compact, en

kan worden meegenomen voor een laatste

opmaak voor een bijeenkomst, voordat je

uitgaat of tijdens het reizen.

 

Technische specificaties

Voltage: 110-240 volt

Verhittingstijd: 60 sec

Snoerlengte: 1,8 m

Kleur/afwerking: zwart en donkerroze

Maximumtemperatuur: 200 °C

Afmetingen straightener: 19 cm

Miniplaten: 22 x 70 mm

Voltage: Wereldwijd volt

Kenmerken

Temperatuur: 200 °C

Meedraaiend snoer: Nee

Keramische buitenlaag

Reisetui

Handvatvergrendeling

Materiaal platen: Keramiek

Ophanghaakje

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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