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Išsaugokite natūralią plaukų drėgmę
Sveikam plaukų žvilgesiui

Jutiklinė technologija užtikrina plaukų drėgmės balanso apsaugą. Jutiklis tikrina

plaukus 30 kartų per sekundę ir pagal tai pritaiko temperatūrą, kad išsaugotų

natūralią plaukų drėgmę. Išsaugoma iki 63 % drėgmės (išmatuota perbraukus 1 k.,

2013 m.).

„MoistureProtect“ technologija

Tobula drėgmės apsauga su pažangiu jutikliu

Puikiai sušukuoti plaukai

Neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį

Lengva naudoti

Greitai įkaista – tik per 15 sekundžių

Greitesnis ir saugesnis didelio efektyvumo kaitintuvas

3 skaitmeniniai temperatūros nustatymai

Rūpestingos technologijos

Nespauskite plaukų per stipriai ir apsaugokite juos nuo lūžinėjimo

Nepriekaištinga karščio kontrolė ir naujoviškas jutiklis
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Ypatybės

„MoistureProtect“ technologija

Jutiklis patikrina jūsų plaukus 30 kartų per

sekundę ir parenka džiovinimo temperatūrą,

kad būtų išsaugotas natūralus plaukų

drėgnumas.

Joninis kondicionavimas

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, purena plaukus, juos

kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl

plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite

džiaugtis glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Slankiosios keraminės plokštelės

Judėdamos slankiosios plokštelės reguliuoja

plaukų spaudimą. Tokiu būdu plauko kamienas

apsaugomas nuo pažeidimo, o plaukai – nuo

lūžinėjimo.

„MoistureProtect“ jutiklis

„MoistureProtect“ jutiklis pritaiko tiesinimo

žnyplių temperatūrą jūsų plaukų poreikiams ir

apsaugo juos nuo perkaitimo.

Didelio efektyvumo kaitintuvas

Šios tiesinimo žnyplės geriau išlaiko pastovią

temperatūrą, todėl galite pasiekti geresnių

rezultatų. Dėl didelio efektyvumo šildytuvo,

plaukus galite tiesinti nustatę saugesnę

temperatūrą ir vis tiek pasiekti trokštamų

rezultatų! Plaukus ištiesinsite gerokai greičiau

ir atliksite mažiau judesių.

15 sek. įkaitimo laikas

Didelio efektyvumo kaitintuvas pagreitina

įkaitimą – reikia tik 15 sek.

Temperatūros reguliatorius

3 temperatūros nustatymai (200 – 175 – 150

pagal Celsijų) veikia kartu su jutikliu, todėl

galite būti tikri, kad visuomet plaukus

ištiesinsite pasirinkę geriausią temperatūrą

pagal jūsų plaukų tipą.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 2,0 m

Įkaitimo laikas: 15 sek.

Maksimali temperatūra: 200 °C

Kaitintuvo tipas: Didelio efektyvumo

kaitintuvas

Įtampa: 110–240 V

Plaukus tausojančios technologijos

„MoistureProtect“ technologija

Slankiosios keraminės plokštelės

„Ionic“

Savybės

Keraminė danga

Automatinis išjungimas: po 60 min.

Sukamasis laidas

Paslėptas ekranas

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Priedai

Krepšelis
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