
 

Hajegyenesítő

 
Extra széles kerámialapok

Pontos beállítás 230 °C

Ionos kondicionálás

Rezgőlapok

 

HP8361/00

Gyönyörű forma, tökéletes gondoskodás
ProCare Keratin hajegyenesítő

Tökéletes hajápolás. A speciális keratinos technológiának köszönhetően formázás közben kihangsúlyozhatja és

ápolhatja haja természetes fényét.

Kevésbé károsítja haját

Gyengéden rezgő sütőlapok az optimális gondoskodás érdekében

Egészségesebb újraformázás az automatikusan gyengéd hőmérséklet által

Gyönyörűen megformált haj

230 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Védő kerámia bevonat keratin beillesztéssel

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Egyszerű használat

Üzemkész állapotjelző

Digitális beállítások állítható hőfokszabályzóval

Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével

Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

Mellékelt tartozék: hőálló tok



Hajegyenesítő HP8361/00

Fénypontok Műszaki adatok

Gondoskodás a hajnak

Védő kerámiabevonat keratin beillesztéssel a

haj kímélése érdekében

Gyengéden rezgő formázólapok

A gyengéd és kellemes rezgés egyenlően

oszlatja el a hajat a lapokon, így minden

egyes hajszál élvezheti a gondoskodást.

Stílusfrissítés

Automatikus beállítás az egészséges

újraformázásért. Frizurája egész nap tartós

marad, és haja sem károsodik

Ionos kondicionálás

Ionos légáram a csillogó és sima haj

érdekében

Digitális beállítások

Digitális beállítások állítható

hőfokszabályzóval a tökéletes eredmény

érdekében, minden hajtípushoz

Azonnali felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 30

mp alatt használatra kész

Biztonságos használat

Egyes hajegyenesítők és hajsütővasak

automatikus kikapcsolás funkcióval

rendelkeznek, melyet a teljes biztonság

érdekében terveztek. Ha elfelejtené

kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.

Egyszerűen összezárható

Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

2,5 m-es kábel

A nagyobb hosszúsághoz megnövelt

rugalmasság és könnyebb kezelhetőség társul,

így bárhol használhatja hajszárítóját.

Műszaki adatok

Melegítési idő: 30 mp

Vezetékhossz: 2,5 m

Maximális hőmérséklet: 230 °C

Hajtípus

Eredmény: Egyenes

Hajvastagság: Vastag szálú, Vékony szálú

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Jellemzők

Készenlétjelző fény

Elforgatható vezeték

Kerámiabevonat

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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