
 

Hajegyenesítő

StraightCare

 
10 digitális beállítás

minden hajtípus igényeire
szabva

 

BHS674/00

Állítsa a haját reflektorfénybe

még több gondoskodással

Új hajegyenesítőnkkel könnyedén készíthet tökéletesen egyenes frizurát. Az ionos

kondicionálás és a kerámiabevonatú lapok gondoskodnak a haj védelméről,

simaságáról és csillogásáról. A magas, 220 °C-os hőmérsékletnek köszönhetően

gyönyörű végeredmény érhető el egyetlen mozdulattal.

Gyönyörűen formázott haj

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

A kerámiabevonat könnyed siklást biztosít, és megelőzi a haj károsodását

Egy mozdulatos tökéletesség

Extrahosszú (105 mm-es) lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez

Teljes körű vezérlést biztosító 10 digitális hőfokbeállítás

Egyszerű használat

A hőszigetelt formázóvég segítségével könnyedén készíthet göndör fürtöket és

hullámokat

Gyors felmelegedés, 30 mp-en belül használatra kész

1,8 méteres hálózati kábel

Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat



Hajegyenesítő BHS674/00

Fénypontok

Ionos kondicionálás

A negatív töltésű ionok megszüntetik az

elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és

ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen

fésülhető, csillogóan ragyogó haj.

105 mm-es hosszú hajsütőlapok

A hajegyenesítő lapok professzionális, 105

mm-es hosszúsága gyorsabb és egyszerűbb

hajegyenesítést biztosít.

Kerámia lapok

A könnyedén sikló, sima, kerámia bevonatú

lapok megvédik a hajat a formázás közbeni

sérüléstől.

Digitális hőfokbeállítás

A 10-féle, 220 °C-ig állítható hőmérséklet-

beállítással rendelkező digitális kijelző teljes

körű vezérlést biztosít, így egy mozdulattal

kiválaszthatja a hajtípusának megfelelő

beállítást.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja azt. Ez

biztonságos használatot tesz lehetővé a

gyönyörű göndör és hullámos fürtök készítése

során.

Gyors felmelegedési idő

A hajformázó gyorsan felmelegszik, 30

másodperc alatt használatra kész.

1,8 méteres kábel

Az 1,8 m hosszú hálózati kábelnek

köszönhetően kényelmesen használható.

Automatikus kikapcsolás

A maximális biztonság érdekében a

hajegyenesítő automatikus kikapcsolás

funkcióval rendelkezik, így ha elfelejtené

kikapcsolni, a készülék egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.



Hajegyenesítő BHS674/00

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,8 m

Felmelegedési idő: 30 mp

Fűtőelem típusa: Nagy teljesítményű fűtőelem

Maximális hőmérséklet: 220 °C

Lap mérete: 25x105 mm

Feszültség: 110–240 V

Jellemzők

Automatikus kikapcsolás: Egy óra elteltével

Kerámiabevonat

Akasztógyűrű

Elforgatható vezeték

Ápoló technológiák

Ionos ápolás

Szerviz

Garancia: 2 év, a világ minden részére

kiterjedő garancia
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