
 

Glattejern
 

Ekstra brede keramiske plader

Præcis kontrol, 230 C

Ionisk behandling

Vibrerende plader

 

HP8361/00

Smuk stil, kærlig pleje
ProCare Keratin-glattejern

Ultimativ hårpleje. Takket være den avancerede keratinteknologi kan du få hårets naturlige glans frem og

beskytte det under styling.

Mindre skade på håret

Blidt vibrerende plader giver optimal plejeeffekt

Sundere styling med automatiske indstillinger med mere skånsomme temperatur

Flot, stylet frisure

230°C professionel varme giver perfekte resultater som hos frisøren

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Brugervenlig

Indikator for klar til brug

Digitale indstillinger med justerbar varme giver flotte resultater

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 30 sekunder

Automatisk slukning efter 60 minutter

Enkel lås til praktisk opbevaring

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Inklusiv: varmebestandigt etui



Glattejern HP8361/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Pleje til dit hår

Beskyttende keramisk belægning med

keratininfusion, som giver bedre pleje af håret

Blidt vibrerende plader

Blide og behagelige vibrationer fordeler jævnt

håret over pladerne, så hvert enkelt hårstrå

plejes.

Hold din styling ved lige

Automatisk indstilling giver sundere styling.

Hold din styling ved lige hele dagen, samtidig

med at du skåner dit hår

Ion-behandling

Ion-behandling giver blankt hår uden krus

Digitale indstillinger

Digitale indstillinger med justerbar varme giver

flotte resultater til alle hårtyper

Lynopvarmning

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 30 sekunder

Sikker brug

Nogle glattejern og krøllejern er udstyret med

en auto-sluk-funktion. Denne funktion er

designet til at give ro i sindet. Hvis apparatet

efterlades, mens det er tændt, vil det

automatisk slukke efter 60 min.

Nem lås

Enkel lås til praktisk opbevaring

2,5 m ledning

Den øgede længde medfører forbedret

fleksibilitet og praktisk håndtering, så du kan

bruge den overalt.

 

Tekniske specifikationer

Opvarmningstid: 30 s

Ledningslængde: 2,5 m

Maks. temperatur: 230 °C

Hårtype

Slutresultat: Glat

Hårtykkelse: Tykt, Tyndt

Hårlængde: Langt, Mellem, Kort

Funktioner

Indikator for klar til brug

Ledning med kugleled

Keramisk belægning

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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