
 

Juuksesirgendaja

StraightCare

 
10 digitaalset seadistust

loodud igale juuksetüübile

 

BHS674/00

Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti

erilise hoolitsusega
Sirgestage lihtsalt oma juukseid meie uue sirgendajaga. Iooniline käsitsus ja keraamilise kattega plaadid tagavad

juuste kaitse, sirguse ning sära. Kõrge temperatuur 220°C võimaldab saavutada imeilusa tulemuse ühe korraga!

Kaunid soengud

Ioonhooldus tagab, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Keraamiline pinnakate tagab sujuva libisemise ja väldib kahjustusi

Kergesti kasutatav

Jahe otsak hõlpsaks lokkide ja lainete tegemiseks

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 30 sekundiga

1,8 m toitekaabel

Automaatne väljalülitus tagab ohutu kasutamise

Ühe korraga ideaalseks

Eriti pikad plaadid (105 mm) kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

10 digitaalset temperatuuriseadistust tagavad täieliku kontrolli



Juuksesirgendaja BHS674/00

Esiletõstetud tooted

Ioniseeriv hooldus

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad

juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid

ja silendavad neid, andes sära ja läiget.

Tulemuseks on siledad käharateta juuksed,

millel on kaunis läige.

105 mm pikkuste plaatide abil

Profitaseme sirgendusplaatide pikkus on

105mm, mistõttu käib sirgendamine kiiremini

ja lihtsamalt.

Keraamilised plaadid

Siledad keraamilise kattega plaadid libisevad

sujuvalt ja väldivad soengu tegemisel

juuksekahjustusi.

Digitaalne temperatuuriseadistamine

Digitaalne ekraan koos 10

temperatuuriseadistusega kuni 220°C annab

teile täieliku vabaduse, et valida oma

juuksetüübile sobivaim temperatuur ja

saavutada täiuslikkus ühe korraga.

Jahe otsak

Lokitangide otsak on valmistatud soojust

isoleerivast materjalist, nii et see on kogu

aeg jahe. Võite sellest soengu tegemise ajal

ohutult kinni hoida ja luua kauneid lokke,

laineid ja vetruvaid soenguid.

Lühike kuumenemisaeg

See koolutaja kuumeneb kiiresti ja on

kasutusvalmis vaid 30 sekundiga.

1,8 m pikkune juhe

Mugav kasutada tänu 1,8 m pikkusele

toitekaablile.

Automaatne väljalülitus

See juuksesirgendaja on varustatud

automaatse väljalülitusfunktsiooniga. See

funktsioon tagab meelerahu. Kui seade sisse

unustada, lülitub see 60 min pärast

automaatselt välja.
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Spetsifikatsioon

Omadused

Keraamiline pinnakate

Pöörlev juhe

Hoiustamiskonks

Tehnilised andmed

Pinge: 110-240 V

Juhtme pikkus: 1,8 m

Kuumenemisaeg: 30 sekundit

Küttekeha tüüp: Võimas küttekeha

Plaadi suurus: 25 x 105 mm

Automaatne väljalülitamine: Jah, 30 minuti

pärast

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad

Ioonhooldus
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