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Bevar hårets naturlige fugtindhold
Flot hår med en sund glans!

Styl håret uden at skade det! Moisture Protect Fladjern har en lille sensor

indbygget, som måler hårets fugtindhold hele 30 gange i sekundet for til

stadighed at tilpasse temperaturen, så den ikke skader håret. Den innovative

funktion beskytter hårets naturlige fugtindhold, når du styler det.

MoistureProtect-teknologi

Bevar dit hårs naturlige fugtighed

Flot, stylet frisure

Plejende ionfunktion giver et skinnende blankt, krusfrit hår

Brugervenlig

Øjeblikkelig opvarmning på kun 15 sekunder

Hurtigere og mere skånsom, højtydende varmelegeme

3 digitale temperaturindstillinger

Plejende teknologi

Lange (110 mm) plader til nem og hurtig glatning

Ideel hårfugtighedsbeskyttelse med innovativ sensor



Glattejern HP8372/00

Vigtigste nyheder

Bevar dit hårs naturlige fugtighed

De fleksible plader flytter sig, når der trykkesfor

hårdt under glatning. Dette beskytterhårstrået

mod at blive beskadiget og derforundgår du, at

håret ødelægges.

Plejende ionfunktion giver et skinnende

blankt, krusfrit hår

Ladede negative ioner fjerner statisk

elektricitet, plejer håret og lukker porerne, så

håret får en flot glans. Resultatet bliver et flot,

skinnende blankt og krusfrit hår.

Lange (110 mm) plader til nem og hurtig

glatning

Pladerne har en professionel længde på 110

mm, med hurtigere og nemmere glatning som

resultat.

Ideel hårfugtighedsbeskyttelse med innovativ

sensor

Sensoren analyserer dit hår tredive gange i

sekundet og justerer temperaturen for at bevare

hårets naturlige fugtighed.

Højtydende varmelegeme

Dette glattejern holder en mere konstant

temperatur, der giver ensartede resultater. Dets

højtydende varmelegeme giver en mere

skånsom temperatur, og får nøjagtig den

frisure, du ønsker! Stylingen bliver hurtigere, da

du behøver færre strøg til glatningen.

Øjeblikkelig opvarmning på kun 15 sekunder

Det højtydende varmelegeme sikrer en hurtig

opvarmningstid på kun 15 sekunder.

3 digitale temperaturindstillinger

3 temperaturindstillinger (200 - 175 - 150

grader Celsius), der arbejder sammen med

sensoren for at sikre, at du altid glatter ved den

bedste temperatur til din hårtype.



Glattejern HP8372/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 2,0 m

Opvarmningstid: 15 sek.

Maks. temperatur: 200 °C

Varmelegemetype: Højtydende varmelegeme

Spænding: 110 - 240 V

Plejende teknologier

MoistureProtect-teknologi

Fleksible keramiske plader

Ionisk

Funktioner

Keramisk belægning

Auto-sluk: efter 60 min

Ledning med kugleled

Skjult display

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Tilbehør

Etui
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