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Keramisk beläggning i turmalin

100 mm långa plattor

210 °C stylingtemperatur
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Slätt och glansigt hår

på ett enkelt sätt

De nya, långa plattorna på plattången Essential Care är särskilt utformade för

snabb och enkel användning. Nu kan du få rakt hår snabbare med minimalt slitage.

Vackert stylat hår

Keramiska turmalinplattor

210 °C stylingtemperatur för ett slätt hår

Lättanvänd

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Knapplåsfunktion för säker och enkel förvaring

Universalspänning för användning världen över

Roterbart sladdfäste för smidigare användning
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Funktioner

Keramiska turmalinplattor

Keramiska turmalinplattor glider lätt över håret

och för ett glansigt, krusningsfritt hår.

100 mm långa plattor

De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt

att få bättre kontakt med håret så att du får

perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

210 °C stylingtemperatur

Med den här höga temperaturen kan du styla

ditt hår och få precis den look du vill ha.

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 60 sekunder.

Knapplåsfunktion

Plattorna kan låsas ihop för säker och enkel

förvaring.

Universalspänning

Kompatibel med 110–240 volt. Kan användas

vart du än reser i världen.

Roterbart sladdfäste

Det roterande sladdfästet gör att sladden

naturligt följer dina rörelser och inte trasslar

ihop sig under stylingen.
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Specifikationer

Funktioner

Handtagslås

Plattmaterial: Keramisk turmalin

Förvaringskrok

Roterbart sladdfäste

Keramiska turmalinplattor

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: svart och silvernyans

Maximal temperatur: 210 °C

Uppvärmningstid: 60 sek

Långa plattor: 28 x 100 mm

Spänning: Hela världen V

Service

2 års global garanti
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