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Condicionamento iônico

Cabelos lindamente modelados

Temperatura de 210°C para resultados perfeitos

Menos danos ao cabelo

Pranchas em cerâmica para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes

Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Fácil de usar

Desligamento automático após 60 minutos

Sistema de trava para um prático armazenamento

Cabo de energia de 1,8m

Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 30 segundos

Voltagem universal

O cabo giratório evita que o fio fique retorcido



Prancha alisadora de HP8310/80

Destaques Especificações

Uso seguro

Alguns alisadores e modeladores de cabelo

são equipados com função automática de

desligamento. Essa função foi pensada para a

sua tranquilidade. Caso tenha deixado o

aparelho ligado, ele desligará

automaticamente depois de 60 min.

Placas em cerâmica

Pranchas em cerâmica para um deslizamento

suave dos fios e cabelos brilhantes

Sistema de trava

Sistema de trava para um prático

armazenamento

Tratamento iônico

Use o condicionamento iônico para dar um

brilho instantâneo aos cabelos. Os íons

negativos eliminam a estática, condicionam o

cabelo e fecham as cutículas para intensificar

o brilho. O resultado é um cabelo

extremamente brilhante, macio e sem frizz.

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório gira o fio

elétrico evitando que ele fique retorcido.

Temperatura de 210°C

Com a temperatura alta, você pode mudar o

formato dos cabelos e ficar com um visual

perfeito, como se tivesse acabado de sair do

salão.

Especificações técnicas

Voltagem: 110-240 volt

Tempo de aquecimento: 30s

Comprimento do cabo: 1,8 m

Temperatura máxima: 210 °C

Recursos

Cabo giratório

Revestimento em cerâmica

Tipo de cabelo

Resultado: Liso

Comprimento dos cabelos: Longo, Médio,

Curto

Espessura dos fios: Médio, Grossa, Fina

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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