
 

Vlasová žehlička

 
Zvláště široké keramické
destičky

Přesná kontrola 230 C

Ionizační technologie

Vibrační destičky

 

HP8361/00

Krásný styl, dokonalá péče
Vlasová žehlička ProCare Keratin

Perfektní péče o vlasy. Díky pokročilé keratinové technologii při úpravě účesu

odkrývá a chrání přirozený lesk vlasů.

Minimální poškození vlasů

Jemné vibrační destičky pro optimální efekty úpravy

Zdravější oživení účesu s automatickým nastavením na mírnější teplotu

Krásně upravené vlasy

Profesionální vysoká teplota 230 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Snadné použití

Indikátor připravenosti k použití

Digitální nastavení teploty umožňuje získat hladký účes

Rychlé zahřátí, možnost začít používat za 30 sekund

Automatické vypnutí po 60 minutách

Snadné zajištění pro pohodlné uložení

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Součástí balení: tepluvzdorné pouzdro



Vlasová žehlička HP8361/00

Přednosti Specifikace

Péče o vaše vlasy

Ochranný keramický povrch napuštěný

keratinem pro lepší péči o vaše vlasy

Jemné vibrační destičky

Jemné příjemné vibrace rovnoměrně rozloží

vlasy na destičku, takže každému vlasu je

věnována náležitá péče.

Oživení účesu

Automatické nastavení pro zdravé oživení

účesu. Udržuje styl po celý den a přitom

respektuje kvalitu vašich vlasů.

Ionizační technologie

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez

zacuchání

Digitální nastavení

Digitální nastavení teploty umožňuje získat

hladký účes u všech typů vlasů

Okamžité zahřátí

Vlasová žehlička má možnost okamžitého

zahřátí, je připravena k použití za 30 sekund.

Bezpečné použití

Některé vlasové žehličky a kulmy mohou být

vybaveny funkcí automatického vypnutí. Tato

funkce byla navržena, abyste nemusely myslet

na to, jestli jste je nechaly zapnuté. Pokud je

necháte zapnuté, přístroj se automaticky vypne

po 60 minutách.

Snadné zajištění

Snadné zajištění pro pohodlné uložení

2,5m kabel

Důsledkem větší délky je zvýšená flexibilita a

snadná manipulace, proto ji lze použít, kdekoli

potřebujete.

Technické údaje

Doba ohřevu: 30 s

Délka kabelu: 2,5 m

Maximální teplota: 230 °C

Typ vlasů

Konečný výsledek: Rovný

Tloušťka vlasů: Silné, Tenké

Délka vlasů: Dlouhá, Střední, Krátká

Funkce

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Otočný kabel: Ano

Keramický povrch: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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