
 

Žehlička na vlasy

 
Extra široké keramické platne

Presné ovládanie teploty 230 °C

Ošetrujúci ionizátor

Vibrujúce platne

 

HP8361/00

Nádherné účesy, dokonalá starostlivosť
Žehlička na vlasy ProCare Keratin

Dokonalá starostlivosť o vlasy. Vďaka novej pokročilej keratínovej technológii môžete počas úpravy účesu

prebudiť a chrániť prirodzený lesk svojich vlasov.

Menšie poškodenie vlasov

Jemne vibrujúce platne pre výsledky s optimálnou starostlivosťou

Zdravšia úprava účesu s automatickým nastavením nižšej teploty

Účesy s nádherným tvarom

Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy ako od kaderníka

Keratínom napustené keramické platne zaručia lesk a hladké kĺzanie

Ionizačný kondicionér pre lesklé a hladké vlasy bez strapatenia

Jednoduché používanie

Indikátor pripravenosti na použitie

Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou zaručia dokonale hladké účesy

Rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 30 sekúnd

Automatické vypnutie po 60 min.

Ľahké uzamykanie pre pohodlné odkladanie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Obsahuje: teplovzdorné puzdro



Žehlička na vlasy HP8361/00

Hlavné prvky Technické údaje

Keratínom napustené keramické platne

Keratínom napustené keramické platne zaručia

najvyšší lesk a mimoriadne hladké kĺzanie

Jemne vibrujúce platne

Jemné a príjemné vibrácie rovnomerne

rozmiestnia vlasy na platniach, vďaka čomu si

výhody jemnej starostlivosti užije každý vlas.

Obnovenie tvaru účesu

Automatické nastavenie na zdravé obnovenie

tvaru účesu. Udržte tvar účesu akýchkoľvek

vlasov po celý deň

Ionizačný kondicionér

Ionizačný kondicionér pre lesklé a hladké vlasy

bez strapatenia

Digitálne nastavenia

Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou

zaručia dokonale hladké účesy pri všetkých

typoch vlasov

Okamžité zahriatie

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

30 sekúnd je pripravená na použitie

Bezpečné používanie

Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú

vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej

úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie

ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa

automaticky vypne.

Ľahké uzamykanie

Ľahké uzamykanie pre pohodlné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 2,5 m

Vďaka väčšej dĺžke získate vyššiu flexibilitu a

ľahkú manipuláciu, aby ste zariadenie mohli

používať kdekoľvek budete chcieť.

 

Technické špecifikácie

Čas zahrievania: 30 s

Dĺžka kábla: 2,5" m

Maximálna teplota: 230 °C

Typ vlasov

Konečný výsledok: Rovné

Hustota vlasov: Husté, Riedke

Dĺžka vlasov: Dlhá, Stredne veľké, Krátke

Vlastnosti

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Otočný kábel: áno

Keramická vrstva: áno

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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