
Преса за коса

MoistureProtect

  Технология MoistureProtect

Йонна грижа

Подвижни керамични плочи

 

HP8372/20

Запазете естествената хидратация на косата си

За здравословен блясък

Сензорната технология предпазва баланса на влагата в косата ви. Сензорът диагностицира

косата ви 30 пъти в секунда и адаптира температурата, за да запази естествената

хидратация. Запазва до 63% от влагата (измерено след 1 движение през 2013 г.).

Красиво оформена прическа

Предотвратява наелектризирането за гладка и блестяща коса без хвърчащи краища

Лесна употреба

Моментално загряване от 15 сек

По-бърз, по-щадящ високо ефективен нагревател

3 цифрови настройки на температурата

Щадяща технология

Прилагат по-малък натиск върху косата ви за намаляване на риска от накъсване

Перфектен контрол на топлината с иновативен сензор

Технология MoistureProtect

Идеална защита на влагата с иновативен сензор
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Акценти

Технология MoistureProtect

Сензорът диагностицира косата ви 30 пъти в секунда

и адаптира температурата, за да запази естествената

й влага.

Подхранване с йони

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

Подвижни керамични плочи

Плаващите плочи се движат, за да регулират натиска

върху косата ви. Това предпазва косъма от увреждане

и намалява вероятността от накъсване.

Сензор MoistureProtect

Сензорът MoistureProtect регулира топлината на

изправящите плочи според нуждите на косата ви,

като я предпазва от прегряване.

Мощен нагревател

Тази преса за коса поддържа по-постоянна

температура за равномерни резултати. Високо

ефективният й нагревател осигурява по-щадяща

температура, докато постигнете желаната прическа!

Оформянето ще бъде по-бързо, тъй като ви трябват

по-малко движения, докато изправяте.

15 сек време за загряване

Високо ефективният нагревател осигурява бързо

загряване само за 15 сек.

Температурен регулатор

3 настройки на температурата (200 – 175 – 150

градуса по Целзий), които работят заедно със

сензора и осигуряват изправяне винаги с най-добрата

температура за вашия тип коса.
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Спецификации

Технически данни

Дължина на кабела: 2,0 м

Време за загряване: 15 сек

Максимална температура: 200 °C

Нагревател тип: Мощен нагревател

Напрежение: 110-240 V

Характеристики

Керамично покритие: ДА

Автоматично изключване: след 60 мин

Въртящ се кабел

Скрит дисплей: ДА

Сервиз

2 години международна гаранция

Щадящи технологии

Технология MoistureProtect

Подвижни керамични плочи

Йонна грижа

Аксесоари

Калъф: ДА

Щипки за коса: 1
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