
Glattejern

Essential
 

Keramisk tourmalin-belægning

100 mm lange plader

210 °C stylingtemperatur

 

HP8321/00

Skinnende blankt og elegant

hår med glans

De nye, lange plader på fladjernet Essential Care er særligt udformet til hurtig og

nem anvendelse. Nu kan du få glat hår hurtigere med minimal slitage.

Flot, stylet frisure

Turmalinkeramiske plader

210 °C stylingtemperatur, så du får en jævn styling

Brugervenlig

100 mm lange plader til hurtig og nem glatning

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Tastelåsfunktion til sikker og nem opbevaring

Universel spænding til brug i hele verden

Ledning med kugleled for nemmere anvendelse



Glattejern HP8321/00

Vigtigste nyheder

Turmalinkeramiske plader

Turmalinkeramiske plader glider jævnt gennem

dit hår, så du opnår et skinnende look uden

krus.

100 mm lange plader

De længere 100 mm plader giver mulighed for

bedre kontakt med håret og hjælper dig med at

opnå perfekte glatteresultater på kortere tid.

210 °C stylingtemperatur

Den høje temperatur giver dig mulighed for at

ændre din frisure og få præcis det look, du

ønsker.

Hurtig opvarmningstid

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 60 sekunder.

Tastlås-funktion

Pladerne kan låses sammen til sikker og nem

opbevaring.

Universel spænding

Kompatibel med 110-240 volt. Kan bruges,

uanset hvor du rejser hen i verden.

Ledning med kugleled

Ledning med kugleled gør, at ledningen

naturligt følger dine bevægelser og ikke filtrer

sammen under stylingen.

 



Glattejern HP8321/00

Specifikationer

Funktioner

Lås på håndtag

Plademateriale: Keramisk turmalin

Opbevaringskrog

Ledning med kugleled

Keramisk turmalinbelægning

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: Sort og sølvfarvet

Maks. temperatur: 210 °C

Opvarmningstid: 60 sek.

Lange plader: 28 x 100 mm

Spænding: Verdensomspændende V

Service

2 års verdensomspændende garanti
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