
 

Essential Care
 

По-дълги плочи (100 мм)

Професионална температура 210°C

Керамични пластини

 

HP8319/00

Лесно изправяне и блясък
със 100 мм дълги плочи

Специално проектирани за скорост и лекота на използване, по-дългите плочи на новата преса за коса Essential Care ви

позволяват да изправите косата си по-бързо, като същевременно я щадят.

Красиво оформена прическа

Дълги плочи за бързо и лесно изправяне

Професионална висока температура 210°C за идеални резултати

По-малко увреждане на косата

Керамично покритие за свръхгладко плъзгане

Лесна употреба

Заключване на дръжката, за лесно и безопасно съхранение

Захранващ кабел 1,8 м

Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Универсално захранване

Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

2 години международна гаранция
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Акценти

Дълги плочи

По-дългите плочи ви позволяват по-добър контакт с

косата и ви помагат да постигнете идеални резултати

за по-малко време.

Професионална температура 210°C

Тази висока температура ви позволява да промените

формата на косата си и ви дава идеалния вид, който

желаете.

Моментално загряване

Преса за коса с бързо загряване, готова за ползване

след 60 секунди

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м

Заключване на дръжката

Пресата за коса има механизъм за заключване.

Разположен в основата й, той заключва плочите, като

прави съхранението бързо и лесно и помага за

предпазване на пресата от повреда по невнимание.

Универсално захранване

Работи с напреженията в цял свят – идеалният

придружител при пътуване

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта

кабела, за да предотврати заплитане.

2 години гаранция

2 години международна гаранция.

Керамично покритие

Гладките плочи с керамично покритие предпазват

косата ви от увреждане, докато оформяте прическата

си.
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Спецификации

Технически данни

Време на нагряване: 60 сек.

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: черно и сребристо

Максимална температура: 210 °C

Дълги плочи:

27x100mm

Напрежение: В целия свят V

Характеристики

Температура: 210 °C

Въртящ се кабел

Керамично покритие

Подхранване с йони: Не

Заключване на дръжката

Материал на плочите:

Керамика

Халка за съхранение

Въртящ се кабел

Сервиз

2 години международна гаранция
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