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Tehnologie MoistureProtect

Ionic

Plăci ceramice mobile

 

HP8372/00

Păstrează hidratarea naturală a părului tău

Pentru strălucire plină de sănătate

Tehnologia cu senzor protejează echilibrul părului. Senzorul îţi diagnostichează

părul de 30 de ori pe sec. şi adaptează temp. pt. a păstra hidratarea naturală.

Conservarea umezelii de până la 63 % (măsurată după 1 pulverizare în 2013).

Tehnologie MoistureProtect

Protecţie perfectă a umezelii datorită senzorului inovator

Păr coafat frumos

Previne crearea de sarcini statice pentru păr mătăsos, ordonat şi strălucitor

Uşor de utilizat

Timp de încălzire instantanee de 15 sec

Element de încălzire de înaltă performanţă mai rapid, mai multă îngrijire

3 setări digitale de temperatură

Tehnologie de îngrijire

Aplică mai puţină presiune pentru a reduce riscul de rupere

Control perfect al căldurii datorită senzorului inovator



Placă de păr HP8372/00

Repere

Tehnologie MoistureProtect

Senzorul diagnostichează părul de 30 de ori

pe secundă şi adaptează temperatura pentru a

menţine hidratarea naturală a acestuia.

Tratament cu ioni

Ionii negativi elimină încărcarea statică,

tratează părul şi netezesc cuticulele părului,

pentru a intensifica luciul şi strălucirea

acestuia. Rezultatul este un păr neted,

strălucitor şi drept.

Plăci ceramice mobile

Plăcile mobile se adaptează pentru a regla

presiunea aplicată asupra părului. Acest lucru

protejează firele de păr împotriva deteriorării şi

reduce posibilitatea ruperii acestora.

Senzor MoistureProtect

Senzorul MoistureProtect reglează căldura

plăcilor de îndreptare a părului conform

necesităţilor părului tău, protejându-l împotriva

supraîncălzirii.

Element încălzire înaltă performanţă

Această placă de păr menţine o temperatură

mai constantă, pentru rezultate eficiente.

Încălzitorul de înaltă performanţă furnizează o

temperatură care îţi protejează mai bine părul

şi te ajută să obţii exact stilul pe care îl doreşti!

Coafarea va fi mai rapidă, deoarece ai nevoie

de mai puţine mişcări în timpul îndreptării.

Timp de încălzire de 15 sec.

Încălzitorul de înaltă performanţă asigură un

timp de încălzire rapid, de numai 15 secunde.

Buton de control al temperaturii

3 setări de temperatură (200 - 175 - 150

Celsius) care funcţionează pe bază de senzor,

pentru a asigura întotdeauna îndreptarea

părului la temperatura optimă pentru tipul tău

de păr.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 2,0 m

Timp de încălzire: 15 s

Temperatură maximă: 200 °C

Tip element de încălzire: Element încălzire

înaltă performanţă

Tensiune: 110-240 V

Tehnologii de îngrijire

Tehnologie MoistureProtect

Plăci ceramice mobile

Ionic

Caracteristici

Înveliş ceramic

Oprire automată: după 60 min.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Afişaj ascuns

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Accesorii

Husă
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