
 

Преса за коса
 

Особено широки керамични плочи

Прецизен контрол 230°C

Подхранване с йони

Вибриращи плочи

 

HP8361/00

Красива прическа, абсолютна грижа
Преса за изправяне ProCare Keratin

Съвършената грижа за косата. Разкрийте и запазете естествения блясък на косата си, докато я оформяте, благодарение на

иновативната кератинова технология.

По-малко увреждане на косата

Леко вибриращи плочи за най-добра грижа

По-здравословна поддръжка през деня с автоматична настройка на по-щадяща температура

Красиво оформена прическа

Професионално висока температура 230°C за идеален резултат като от фризьорски салон

Защитно керамично покритие със съдържание на кератин

Подхранване с йони за лъскава и гладка коса

Лесна употреба

Индикатор за готовност

Цифрови настройки за регулируемо нагряване, за по-гладък резултат

Бързо загряване, готовност за ползване след 30 секунди

Автоматично изключване след 60 минути

Easy lock за удобно прибиране

Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

В комплекта: топлоустойчив калъф



Преса за коса HP8361/00

Акценти Спецификации

Грижа за вашата коса

Защитно керамично покритие със съдържание на

кератин за по-добра грижа за косата ви

Леко вибриращи плочи

Нежни и приятни вибрации разпределят равномерно

косата върху плочите, така че грижите да се

приложат за всеки косъм.

Освежаване на прическата

С автоматичната настройка можете здравословно да

освежите прическата си. Поддържайте прическата

през целия ден, без да увреждате косата си.

Подхранване с йони

Подхранване с йони за лъскава и гладка коса

Цифрови настройки

Цифрови настройки за регулируемо нагряване за по-

гладък резултат при всеки тип коса

Моментално загряване

Преса за изправяне с бързо загряване, готова за

ползване след 30 секунди

Безопасна употреба

Някои преси за изправяне и маши за къдрене на коса

са оборудвани с функция за автоматично изключване.

Тя е създадена, за да ви осигури спокойствие. Ако

бъде оставен включен, уредът ще се изключи

автоматично след 60 минути.

Easy lock

Easy lock за удобно прибиране

2,5 м кабел

По-голямата дължина води до повишена гъвкавост и

улеснено боравене, така че можете да го използвате

навсякъде.

 

Технически данни

Време на нагряване: 30 сек

Дължина на кабела: 2,5 м

Максимална температура: 230 °C

Тип коса

Краен резултат: Права

Гъстота на косата: Гъста, Тънка

Дължина на косата: Дълга, Средно, Къса

Характеристики

Индикатор за готовност

Въртящ се кабел

Керамично покритие

Сервиз

2 години международна гаранция
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