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Płytki ceramiczno-turmalinowe

Dłuższe płytki (100 mm)

Temperatura 210°C

 

HP8323/00

Idealnie proste, pełne blasku włosy
dzięki płytkom o długości 100 mm

Dłuższe płytki nowej prostownicy Essential Care, zaprojektowane specjalnie z

myślą o szybkości i łatwości użycia, pozwalają szybko i delikatnie wyprostować

włosy, a także nadać im blask.

Idealnie proste włosy

Temperatura działania 210°C pozwala uzyskać doskonały efekt

Długie płytki umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Lśniące, proste włosy

Dwa ustawienia pozwalające dostosować temperaturę do rodzaju włosów

Łatwa obsługa

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Blokada uchwytu do łatwego i bezpiecznego przechowywania

Przewód zasilający 1,8 m

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Uniwersalne napięcie

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

2 lata ogólnoświatowej gwarancji



Prostownica HP8323/00

Zalety

Długie płytki

Dłuższe płytki zapewniają lepszy kontakt z

włosami i pomagają osiągnąć doskonałe

efekty prostowania w krótszym czasie.

Temperatura stylizacji 210°C

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Dwa ustawienia temperatury

Dwa ustawienia (180°C i 210°C) pozwalają

dostosować temperaturę do rodzaju włosów.

Ceramiczno-turmalinowa powłoka

Płytki ceramiczno-turmalinowe emitują

ujemne jony, dzięki którym włosy stają się

lśniące i gładkie oraz nie elektryzują się.

Błyskawiczne nagrzewanie

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania

i jest gotowa do pracy po 60 sekundach

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Blokada uchwytu

Prostownica do włosów jest wyposażona w

mechanizm łatwego zamykania. Umieszczony

w podstawie, umożliwia on łatwe i szybkie

spakowanie prostownicy oraz chroni ją przed

przypadkowymi uszkodzeniami.

Obrotowy kabel

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajdujący się na

podstawie uchwytu pozwala na zawieszenie

urządzenia, co jest szczególnie przydatne w

domu lub podczas pobytu w hotelu.

Uniwersalne napięcie

Uniwersalny zakres napięć sprawia, że to

idealny towarzysz podróży

2 lata gwarancji

2 lata ogólnoświatowej gwarancji.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Czas podgrzewania: 60 s

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: czarno-różowy

Maksymalna temperatura: 210 °C

Długie płytki: 28 x 100 mm

Napięcie: Świat V

Właściwości

Temperatura: 210 °C

Obrotowy kabel

Blokada uchwytu

Materiał płytek: Ceramiczno-turmalinowe

Obrotowy kabel

Ceramiczno-turmalinowa powłoka

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2 lata gwarancji
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