
 

Ισιωτικό
 

Εξαιρετικά μεγάλες κεραμικές πλάκες

Ακριβής έλεγχος 230 C

Σύστημα ιονισμού

Πλάκες με δόνηση

 

HP8361/00

Όμορφο στυλ, απόλυτη φροντίδα
Ισιωτικό ProCare με πλάκες με κερατίνη

Για την απόλυτη φροντίδα των μαλλιών σας. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία με κερατίνη, αναδεικνύει και προστατεύει τη

φυσική λάμψη των μαλλιών σας, ενώ τα φορμάρει.

Λιγότερη φθορά των μαλλιών

Πλάκες με απαλή δόνηση, για πιο αποτελεσματική φροντίδα

Ανανέωστε το χτένισμά σας με πιο υγιεινό τρόπο, χάρη στην αυτόματη ρυθμίση ήπιας θερμοκρασίας

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Επαγγελματική, υψηλή θερμοκρασία 230°C, για τέλεια αποτελέσματα κομμωτηρίου

Προστατευτική κεραμική επίστρωση με κερατίνη

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Ευκολία στη χρήση

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης

Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας για λεία αποτελέσματα

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά

Εύκολο κλείδωμα για πρακτική φύλαξη

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Περιλαμβάνεται: αντιθερμική θήκη



Ισιωτικό HP8361/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Φροντίδα για τα μαλλιά

Προστατευτική κεραμική επίστρωση με κερατίνη, για

καλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας

Πλάκες με απαλή δόνηση

Οι απαλές και ευχάριστες δονήσεις κατανέμουν

ομοιόμορφα τα μαλλιά πάνω στις πλάκες, ώστε να

επωφελείται από τη φροντίδα η κάθε τρίχα.

Ανανέωση χτενίσματος

Αυτόματη ρύθμιση για ανανέωση του φορμαρίσματος

με υγιεινό τρόπο. Διατηρήστε το στυλ σας όλη μέρα,

με σεβασμό στην ποιότητα της τρίχας των μαλλιών

σας

Σύστημα ιονισμού

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς

φριζάρισμα

Ψηφιακές ρυθμίσεις

Ψηφιακές ρυθμίσεις με προσαρμογή θερμοκρασίας

για λεία αποτελέσματα σε όλους τους τύπους μαλλιών

Άμεση προθέρμανση

Η ισιωτική συσκευή ζεσταίνεται γρήγορα και είναι

έτοιμη για χρήση σε 30 δευτερόλεπτα

Ασφαλής χρήση

Ορισμένες συσκευές ισιώματος μαλλιών και

συσκευές για μπούκλες είναι εφοδιασμένες με

σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης. Η δυνατότητα

αυτή έχει σχεδιαστεί για να έχετε το κεφάλι σας

ήσυχο. Αν παραμείνει ενεργοποιημένη, η συσκευή θα

απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.

Εύκολο κλείδωμα

Εύκολο κλείδωμα για πρακτική φύλαξη

Καλώδιο 2,5 μ.

Το μεγαλύτερο μήκος έχει ως αποτέλεσμα

βελτιωμένη ευελιξία και ευκολία χειρισμού, ώστε να

μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όπου επιθυμείτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος θέρμανσης: 30 δευτερόλεπτα

Μήκος καλωδίου: 2,5 ιγ

Μέγιστη θερμοκρασία: 230 ° C

Τύπος μαλλιών

Τελικό αποτέλεσμα: Ίσια

Πάχος τρίχας: Χοντρή, Λεπτή

Μήκος μαλλιών: Μακριά, Μέτρια, Κοντά

Λειτουργίες

Ένδειξη ετοιμότητας χρήσης

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Κεραμική επίστρωση

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς
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