
KeraShine-kiharrin

 
Care Edition

25 mm:n kiharrinosa

130–200 °C:n lämpötila

Keraaminen keratiinipinnoite

 

HP8607/00 Luonnolliset kiharat hellävaraisesti
Keratiinia sisältävät keraamiset levyt

Haluatko helppohoitoiset ja luonnollisen näköiset kiharat vahingoittamatta

hiuksiasi tai tekemättä niitä kuiviksi? KeraShine-kihartimella saat luonnolliset

kiharat. Siinä on 25 mm:n kiharrinosa, jossa on suojaava, keratiinia sisältävä

keraaminen pinnoite ja säädettävä lämpötila.

Upeasti muotoiltu kampaus

25 mm:n kiharrinosalla luonnolliset kiharat

Täydelliset muotoilutulokset 200 °C:n lämpötilalla

Hellävaraisempi hiuksille

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen pinnoite

Säätöpyörä ja 8 lämpötila-asetusta

Helppokäyttöinen

Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua

Turvajalusta helpottaa käyttöä

Cool Tip helpottaa käyttöä ja lisää turvallisuutta

1,8 m:n virtajohto

Yleisjännite

LED-valo ilmoittaa, kun kiharrin on käyttövalmis.



KeraShine-kiharrin HP8607/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Pitää huolta hiuksistasi

Suojaava, keratiinia sisältävä keraaminen

pinnoite suojaa hiuksiasi

Luonnolliset kiharat

Kiharrinosan halkaisija on 25 mm, minkä

ansiosta saat vaivattomasti trendikkäät kiharat,

jotka näyttävät luonnollisilta ja ilmavilta.

Säätöpyörä

Säätöpyörässä on 8 lämpötila-asetusta (130–

200°C), minkä ansiosta voit valita omalle

hiustyypillesi sopivan lämpötilan

Huippulämpötila 200 °C

200 asteen lämpötila takaa täydellisen

tuloksen jopa kaikkein paksuimmille hiuksille

vahingoittamatta hiuksia liikaa.

Turvallinen

Joissain hiustensuoristimissa ja kihartimissa

on automaattinen virrankatkaisuominaisuus,

joka takaa mielenrauhan. Jos laitteen virtaa ei

katkaista, se katkeaa automaattisesti tunnin

kuluttua.

Valmiusvalo

LED-valo lakkaa vilkkumasta, kun kiharrin on

kuumentunut ja käyttövalmis.

Cool Tip

Muotoilijan kärki on valmistettu lämpöä

eristävästä materiaalista, jotta se pysyy

viileänä. Voit pitää siitä kiinni turvallisesti

muotoilun aikana.

 

Tekniset tiedot

Kiharrusosan halkaisija: 25 mm

Enimmäislämpötila: 200 °C

Lämpenemisaika: 60 s

Johdon pituus: 1,8 m

Väri/pinnoitus: mustavalkoinen

Lämmitintyyppi: PTC

Jännite: kaikkialla maailmassa;

maailmalaajuisesti

Lämpötila: 130−200

Ominaisuudet

Keraaminen pinnoite

Cool Tip

Käyttövalmiuden merkkivalo

Pyörivä johto

Ripustuslenkki

Hiustyyppi

Lopputulos: Luonnolliset kiharat

Hiusten pituus: Keskipitkä, Pitkä

Hiusten paksuus: Ohut, Keskipitkä, Paksu

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu
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