
Placă de păr

Essential
 

Înveliş ceramic din turmalină

Plăci lungi de 100 mm

Temperatură de coafare de 210
°C

 

HP8321/00

Păr drept şi strălucitor

uşor de obţinut

Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari

ale plăcii de îndreptat părul Essential Care îți permit să obţii părul drept pe care ți-l

dorești mai rapid, fiind totodată delicate cu părul tău.

Păr coafat frumos

Plăci ceramice cu turmalină

Temperatură de coafare de 210 °C pentru coafare uşoară

Uşor de utilizat

Plăci lungi de 100 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Funcţie de blocare a butoanelor pentru depozitare sigură şi uşoară

Tensiune universală pentru a utilizare în întreaga lume

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea



Placă de păr HP8321/00

Repere

Plăci ceramice cu turmalină

Plăcile ceramice cu turmalină alunecă uşor

prin păr pentru un aspect drept şi strălucitor.

Plăci lungi de 100 mm

Plăcile mai lungi, de 100 mm, asigură un

contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să

obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului

mai uşor şi în mai puţin timp.

Temperatură de coafare de 210 °C

Temperatura ridicată îţi permite să-ţi schimbi

stilul părului pentru a obţine aspectul dorit.

Încălzire rapidă

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă,

fiind gata de utilizare în 60 de secunde.

Funcţie de blocare a butoanelor

Plăcile pot fi blocate împreună pentru

depozitare sigură şi uşoară.

Tensiune universală

Compatibile cu 110-240 de volţi. Se poate

utiliza oriunde călătoreşti în lume.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.
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Specificaţii

Caracteristici

Mâner cu dispozitiv de blocare

Materialul plăcilor: Înveliş ceramic din

turmalină

Cârlig pentru depozitare

Cablu de alimentare cu articulaţie

Înveliş ceramic din turmalină

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: negru şi argintiu

Temperatură maximă: 210 °C

Timp de încălzire: 60 sec

Plăci lungi: 28X100mm

Tensiune: La nivel global V

Service

Garanţie internaţională de 2 ani
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