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Uchovajte prirodzenú hydratáciu svojich vlasov

Pre zdravý lesk

Technológia snímača udržiava vaše vlasy optimálne hydratované. Snímač hodnotí

stav vlasov 30-krát za sekundu a prispôsobuje teplotu tak, aby sa zachovala

prirodzená hydratácia vlasov. Uchová až 63 % vlhkosti (merané v roku 2013 po

jednom ťahu žehličkou).

Účesy s nádherným tvarom

Odstráni statickú elektrinu pre hladné vlasy bez strapatenia

Jednoduché používanie

Okamžité zahriatie za 15 sekúnd

Rýchlejšie, no šetrnejšie vyrovnávanie vďaka výkonnému ohrevnému prvku

3 digitálne nastavenia teploty

Šetrná technológia

Menší tlak na vlasy znižuje riziko polámania

Dokonalé ovládanie teploty pomocou inovatívneho snímača

Technológia MoistureProtect

Dokonalé zachovanie hydratácie vďaka inovatívnemu snímaču
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Hlavné prvky

Technológia MoistureProtect

Snímač 30-krát za sekundu kontroluje stav

vašich vlasov a prispôsobuje im teplotu tak,

aby si uchovali svoju prirodzenú hydratáciu.

Ošetrujúci ionizátor

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú ich

kutikuly, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú

nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené

vlasy.

Plávajúce keramické platne

Plávajúce platne sa hýbu a upravujú tak tlak

na vlasy. Chránia tak strednú časť vlasov pred

zničením a znižujú pravdepodobnosť lámania

vlasov.

Snímač MoistureProtect

Snímač MoistureProtect reguluje teplo

žehliacich platní podľa potreby a chráni ich

tým pred prehrievaním.

Veľmi výkonný ohrevný prvok

Táto žehlička na vlasy udržiava konštantnú

teplotu pre rovnomerné výsledky. Neobyčajne

výkonný ohrevný prvok zaručuje šetrnejšiu

teplotu a zároveň pomáha dosiahnuť presne

ten štýl, ktorý chcete! Vytvorenie účesu bude

rýchlejšie, lebo pri vyrovnávaní potrebujete

menší počet ťahov.

Zahriatie v priebehu 15 sekúnd

Neobyčajne výkonný ohrevný prvok

zabezpečuje rýchle nahriatie len za 15 sekúnd.

Ovládanie teploty

3 nastavenia teploty (200 – 175 – 150 °C)

spolupracujú so snímačom, čo zabezpečuje, že

vždy budete žehliť svoje vlasy pri teplote, ktorá

najviac vyhovuje vášmu typu vlasov.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 2,0 m

Čas nahriatia: 15 s

Maximálna teplota: 200 °C

Typ ohrevného prvku: Veľmi výkonný ohrevný

prvok

Napätie: 110-240 V

Vlastnosti

Keramická vrstva

Automatické vypínanie: po 60 min.

Otočný kábel

Skrytý displej

Servis

2-ročná celosvetová záruka

Technológie šetrné k vlasom

Technológia MoistureProtect

Plávajúce keramické platne

Ionic

Príslušenstvo

Puzdro

Sponky na vlasy: 1
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