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Essential
 

Keramiske turmalinplater

Lengre plater (100 mm)

Profesjonell temperatur på
210 °C

 

HP8321/00

Glansfullt og elegant hår
De nye, lange platene på rettetangen Essential Care er spesielt utformet for rask

og enkel bruk. Nå kan du glatte håret raskere med minimal slitasje.

Vakkert frisert hår

Turmalinkeramiske plater

Friseringstemperatur på 210 °C for glatt stil

Enkel i bruk

100 mm lange plater for rask og enkel retting

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Tastelåsfunksjon for sikker og enkel oppbevaring

Universell spenning for bruk over hele verden

Roterbart ledningfeste gjør den praktisk i bruk
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Høydepunkter

Turmalinkeramiske plater

De turmalinkeramiske platene glir enkelt

gjennom håret ditt for et skinnende krusfritt

utseende.

100 mm lange plater

De lengre 100 mm-platene gjør at du får bedre

kontakt med håret og oppnår et perfekt

retteresultat enklere og på kortere tid.

Friseringstemperatur på 210 °C

Denne høye temperaturen gjør at du kan få en

ny hårstil for å oppnå utseendet du vil ha.

Rask oppvarmingstid

Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar

til bruk på 60 sekunder

Tastelåsfunksjon

Platene kan låses sammen for sikker og enkel

oppbevaring.

Universell spenning

Kompatibel med 110–240 volt. Kan brukes hvor

enn du reiser hele i verden.

Roterbar ledning

Det roterende ledningfestet gjør at ledningen

naturlig følger bevegelsene dine og ikke

snurrer seg opp mens du styler.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

Lås for håndtaket

Materiale, plater: Turmalinbelagt keramisk

Oppbevaringskrok

Roterbar ledning

Keramisk turmalinbelegg

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: svart og sølvfarget

Maksimumstemperatur: 210 °C

Oppvarmingstid: 60 sek

Lange plater: 28 x 100 mm

Spenning: Over hele verden V

Service

2-års verdensomspennende garanti
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