Straightener
EssentialCare
Toermalijn-keramische platen
Langere platen (100 mm)
Professionele temperatuur van
210 °C

Glanzend en zacht
met lange platen van 100 mm
HP8321/00

Dankzij de speciaal ontworpen langere platen van de nieuwe Essential Carestraightener creëer je snel en eenvoudig die steile look zonder je haar te
beschadigen.
Zachte, glanzende stijl
Lange platen voor snel en eenvoudig ontkrullen
Professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat
Glanzend, pluisvrij haar
Gebruiksgemak
Het handvat wordt vergrendeld voor eenvoudig en veilig opbergen
Netsnoer van 1,8 m
Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
Universeel voltage
Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
2 jaar wereldwijde garantie

Straightener

HP8321/00

Kenmerken
Lange platen

Snoer van 1,8 m

Meedraaiend snoer

De langere platen zorgen voor een beter
contact met het haar en helpen je sneller een
perfect steil resultaat te verkrijgen.

Netsnoer van 1,8 m

De handige draaitechnologie draait het snoer,
waardoor dit niet meer in de knoop komt.

Handvatvergrendeling
2 jaar garantie

Professionele temperatuur van 210 °C

Dankzij deze hoge temperatuur kun je het
model van je kapsel veranderen, voor het
perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.

De straightener beschikt over een
vergrendelingssysteem. Met deze
vergrendelingsplaten aan de onderkant van de
straightener berg je het apparaat snel en
eenvoudig op en bescherm je het tegen
schade.

2 jaar wereldwijde garantie.
Buitenlaag van keramisch toermalijn

Zeer snel op temperatuur
Universeel voltage

Toermalijn-keramische platen geven negatieve
ionen af. Dit zorgt voor glanzend, niet-statisch
en pluisvrij haar.
Dankzij de korte opwarmtijd kun je de
straightener binnen 60 seconden gebruiken

Geschikt voor alle voltages zodat deze perfecte
reisgenoot altijd met je mee kan

Straightener

HP8321/00

Speciﬁcaties
Technische speciﬁcaties
Verhittingstijd: 60 sec
Snoerlengte: 1,8 m
Kleur/afwerking: zwart en zilverkleurig
Maximumtemperatuur: 210 °C
Lange platen: 28 x 100 mm
Voltage: Wereldwijd volt

Kenmerken
Temperatuur: 210 °C
Meedraaiend snoer
Ionenconditioner: Nee
Handvatvergrendeling
Materiaal platen: Keramisch toermalijn
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Ophanghaakje
Meedraaiend snoer
Buitenlaag van keramisch toermalijn
Service
2 jaar wereldwijde garantie

