
Žehlička na vlasy

Essential

 
Turmalínový keramický povrch

100 mm dlouhé destičky

Profesionální teplota 210 °C

 

HP8321/00

Hladké a lesklé vlasy snadno
Dlouhé turmalínové keramické destičky speciálně navržené pro snadný a rychlý

styling.

Krásně upravené vlasy

Turmalínové keramické destičky

Teplota úpravy 210 °C pro krásně hladký účes

Snadné použití

100 mm dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Rychlá doba zahřívání, připraveno k použití za 60 sekund

Funkce uzamykací pojistky pro bezpečné a jednoduché skladování

Univerzální napětí umožňuje používání všude na světě

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání



Žehlička na vlasy HP8321/00

Přednosti

Turmalínové keramické destičky

Turmalínové keramické destičky hladce

kloužou po vlasech a poskytují jim lesklý

vzhled bez zacuchání.

100 mm dlouhé destičky

Delší 100mm destičky umožňují lepší kontakt

s vlasy a pomáhají dosáhnout dokonalého

narovnání snáze a za kratší dobu.

Úprava při teplotě 210 °C

Díky takto vysoké teplotě můžete svůj účes

různě měnit a vytvořit si takový styl, jaký jen

chcete.

Rychlá doba zahřívání

Vlasová žehlička s rychlým zahřátím, je

připravena k použití za 60 sekund.

Uzamykací pojistka

Destičky lze uzamknout k sobě, aby se daly

bezpečně a jednoduše skladovat.

Univerzální napájení

Kompatibilní s napětím 110-240 voltů. Lze

použít na cestách kamkoli po světě.

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.
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Specifikace

Funkce

Zámek rukojeti: Ano

Materiál destiček: Keramicko-turmalínový

Háček na zavěšení: Ano

Otočný kabel: Ano

Keramicko-turmalínový povrch: Ano

Technické údaje

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: černá a stříbřitá

Maximální teplota: 210 °C

Doba zahřátí: 60 s

Dlouhé destičky: 28x100 mm

Napětí: Celosvětový V

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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