
 

Essential Care

 
Lengre plater (100 mm)

Profesjonell temperatur på
210 °C

Keramiske plater

 

HP8319/00

Enkel retting og glans
med 100 mm lange plater

Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen gjør at du

får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.

Vakkert frisert hår

Lange plater for rask og enkel retting

Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater

Mindre skade på håret

Keramisk belegg for at det skal gli godt

Enkel i bruk

Lukkelås til håndtaket for enkel og trygg oppbevaring

1,8 m strømledning

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Universell spenning

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

To års verdensomspennende garanti



Essential Care HP8319/00

Høydepunkter

Lange plater

De lengre platene gjør at du får bedre kontakt

med håret og oppnår et perfekt retteresultat på

kortere tid.

Profesjonell temperatur på 210 °C

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre

formen på håret og gi deg selv den perfekte

frisyren du ønsker deg.

Umiddelbar oppvarming

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar

til bruk på 60 sekunder

1,8 m ledning

1,8 m strømledning

Lukkelås til håndtak

Rettetangen har en lukkelåsemekanisme. Den

er plassert ved basen til rettetangen, og denne

låsen låser platene, gjør oppbevaringen rask

og enkel, samtidig som den bidrar til å

beskytte rettetangen mot tilfeldige skader.

Universell spenning

Global spenning slik at du har det perfekte

reisefølget

Roterbar ledning

Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer

ledningen for å forhindre ledningsrot.

2 års garanti

To års verdensomspennende garanti.

Keramisk belegg

Det glatte keramiske belegget forhindrer skade

på håret når du styler håret.

 



Essential Care HP8319/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingstid: 60 sek

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: svart og sølvfarget

Maksimumstemperatur: 210 °C

Lange plater: 27 x 100 mm

Spenning: Over hele verden V

Funksjoner

Temperatur: 210 °C

Roterbar ledning

Keramisk belegg

Ion-behandling: Nei

Lås for håndtaket

Materiale, plater: Keramikk

Oppbevaringskrok

Roterbar ledning

Service

To års verdensomspennende garanti
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