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Revestimento em cerâmica de
turmalina

Placas compridas de 100 mm

Temperatura de modelação de
210 °C

 

HP8321/00

Cabelo sedoso e brilhante

com facilidade

Placas cerâmicas de turmalina compridas especialmente concebidas para uma

modelação fácil e rápida.

Penteados maravilhosos

Placas em cerâmica de turmalina

Temperatura de modelação de 210 °C para um estilo macio

Fácil de utilizar

Placas compridas de 100 mm para um alisamento rápido e fácil

Tempo de aquecimento rápido: pronto a usar em 60 seg.

Função de bloqueio para um armazenamento seguro e fácil

Voltagem universal para utilização em todo o mundo

Cabo giratório para evitar fios enrolados
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Destaques

Placas em cerâmica de turmalina

As placas em cerâmica de turmalina deslizam

suavemente pelo cabelo e proporcionam um

aspeto brilhante sem frisado.

Placas compridas de 100 mm

As placas compridas de 100 mm permitem um

melhor contacto com o cabelo para ajudar a

obter alisamentos com um resultado perfeito

de forma mais simples e em menos tempo.

Temperatura de modelação de 210 °C

A temperatura elevada permite alterar o estilo

do cabelo para conseguir a aparência que

deseja.

Tempo de aquecimento rápido

O alisador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a usar em 60 segundos.

Função de bloqueio

As placas podem ser bloqueadas juntas para

um armazenamento seguro e fácil.

Voltagem universal

Compatível com 110-240 volts. Pode ser

utilizado em todas as suas viagens pelo

mundo.

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório roda o

cabo para evitar que os fios fiquem enrolados.
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Especificações

Características

Bloqueio da pega

Material das placas: Cerâmica turmalina

Gancho de arrumação

Cabo giratório

Revestimento em cerâmica turmalina

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto e prateado

Temperatura máxima: 210 °C

Tempo de aquecimento: 60 seg.

Placas compridas: 28x100 mm

Voltagem: Mundial V

Assistência

2 anos de garantia mundial
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