
 

Plattång
 

Extra breda keramiska plattor

Exakt kontroll 230 ºC

Hårvårdande
joniseringsfunktion

Vibrerande plattor

 

HP8361/00

Vacker stil, absolut omvårdnad
ProCare Keratin-plattång

Ultimat hårvård. Tack vare den avancerade keratintekniken tar du fram och skyddar

hårets naturliga glans när du stylar.

Mindre slitage på håret

Mjuka, vibrerande plattor för optimala vårdande effekter

Hälsosammare omstyling med automatiska inställningar för skonsammare temperatur

Vackert stylat hår

Professionell temperatur på 230 °C ger perfekta salongresultat

Skyddande keramisk beläggning med keratininfusion

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och glänsande hår

Lättanvänd

"Klar att använda"-indikator

Digitala inställningar med justerbar värme för släta resultat

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 30 sekunder

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Enkelt lås för bekväm förvaring

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

Medföljer: värmetåligt fodral



Plattång HP8361/00

Funktioner Specifikationer

Bra hårvård

Skyddande keramisk beläggning med

keratininfusion, för bättre hårvård

Mjuka, vibrerande plattor

Mjuka och behagliga vibrationer fördelar håret

jämnt över plattorna så att varje hårstrå får

nytta av de vårdande effekterna.

Omstyling

Automatisk inställning för hälsosam omstyling.

Bibehåll stilen hela dagen, samtidigt som du

respekterar hårets kvalitet

Vårdande jonfunktion

Vårdande jonfunktion för krusningsfritt och

glänsande hår

Digitala inställningar

Digitala inställningar med justerbar värme för

släta resultat till alla hårtyper

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 30 sekunder

Säker användning

Vissa plattänger och locktänger är utrustade

med en automatisk avstängningsfunktion. Den

här funktionen är till för att du ska känna dig

trygg. Om den lämnas på stängs apparaten

automatiskt av efter 60 min.

Enkelt lås

Enkelt lås för bekväm förvaring

2,5 m lång sladd

Sladdens längd ger ökad flexibilitet och

enklare hantering så att du kan använda den

där du vill.

 

Tekniska specifikationer

Uppvärmningstid: 30s

Sladdlängd: 2,5 m

Maximal temperatur: 230 °C

Hårtyp

Slutresultat: Rakt

Hårets tjocklek: Tjockt, Tunt

Hårets längd: Långt, Medium, Kort

Funktioner

"Klar att använda"-indikator

Roterbart sladdfäste

Keramisk beläggning

Service

2 års världsomfattande garanti
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