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HP8323/00

Elegance a lesk
se 100mm destičkami

Speciálně navržené pro větší rychlost a snadné použití. Delší destičky nové

vlasové žehličky Essential Care umožňují vytvořit účes s rovnými a zářivě lesklými

vlasy rychleji a zároveň jsou k nim šetrné.

Elegantní styl

Vysoká profesionální teplota 210 °C pro dokonalé výsledky

Dlouhé destičky pro rychlé a snadné narovnávání vlasů

Lesklé vlasy bez zacuchání

Dvě nastavení teploty podle typu vašich vlasů

Snadné použití

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

Pojistka uzavření umožňuje uzavření rukojeti pro snadné a bezpečné uskladnění

1,8m napájecí kabel

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund

Univerzální napájení

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

2letá celosvětová záruka



Žehlička na vlasy HP8323/00

Přednosti

Dlouhé destičky

Delší destičky umožňují lepší kontakt s vlasy a

pomáhají dosáhnout dokonalého narovnání za

kratší dobu.

Profesionální teplota 210 °C

Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar

vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý

vzhled.

Dvě nastavení teploty

Dvě nastavení teploty (180 °C a 210 °C) podle

typu vašich vlasů.

Keramicko-turmalínový povrch

Turmalínové keramické destičky produkují ionty

se záporným nábojem, které vlasům přináší

lesk a redukují statickou elektřinu a

zacuchávání.

Okamžité zahřátí

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 60 sekund.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel

Pojistka uzavření rukojeti

Vlasová žehlička má snadný mechanismus

blokování. Tento výklopný zámek umístěný

v základně vlasové žehličky umožňuje rychlé a

snadné uložení a ochrání vlasovou žehličku

před náhodným poškozením.

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

Univerzální napájení

Univerzální napětí, díky němuž se žehlička

stává ideálním společníkem na cesty

2letá záruka

2letá celosvětová záruka.

 



Žehlička na vlasy HP8323/00

Specifikace

Technické údaje

Doba ohřevu: 60 s

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: Černý a růžový granát

Maximální teplota: 210 °C

Dlouhé destičky: 28x100 mm

Napětí: Celosvětový V

Funkce

Teplota: 210 °C

Otočný kabel: Ano

Zámek rukojeti: Ano

Materiál destiček: Keramicko-turmalínový

Otočný kabel: Ano

Keramicko-turmalínový povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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