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Egyszerű egyenesítés és ionos kondicionálású fény
a 100 mm hosszú hajsütőlapoknak köszönhetően
A kifejezetten gyors és egyszerű használatot szem előtt tartva az új Essential Care hajegyenesítő
hosszabb hajsütőlapjainak és ionos ápolás technológiájának köszönhetően gyorsabban egyenessé
és ragyogóvá varázsolhatja haját, és hajszálait sem kell féltenie a roncsolódástól.
Egyszerű használat
• Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
• A zárral könnyedén és biztonságosan tárolhatja a készüléket
• 1,8 méteres hálózati kábel
• Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész
• Univerzális feszültségválasztás
• Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
• A világ minden részére kiterjedő, 2 éves garancia
Gyönyörűen formázott haj
• Professzionális, 210 °C-os magas hőmérséklet a tökéletes eredményért
• Hosszú lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez
• Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
Kevésbé károsítja haját
• A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik
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Fénypontok
Akasztó az egyszerű tároláshoz

Ionos ápolás

Elforgatható vezeték
Az igen hasznos elforgatható vezeték
technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését a
kábelek összegubancolódásának elkerülése
érdekében.
210 °C-os professzionális hőmérséklet

A gumírozott akasztó a fogantyú alján
helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget
biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni,
illetve a hotelben történő használat során.
Fogantyú zár

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás
segítségével. A negatív töltésű ionok
megszüntetik az elektrosztatikusságot,
kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a
hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön
haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény
csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető
haj.

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja
formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,
amilyet szeretne.

Azonnali felmelegedés
Hosszú lapok

A hajegyenesítő lapjai összezárhatók. A
készülék alsó részén található zárszerkezet a
sütőlapok gyors és egyszerű összezárását teszi
lehetővé és megóvja a hajegyenesítőt a véletlen
sérülésektől.
1,8 méteres kábel

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60 mp
alatt használatra kész
Univerzális feszültségválasztás

A hosszabb hajsütőlapok jobb érintkezést
biztosítanak a hajjal, és rövidebb idő alatt
biztosítják a tökéletes végeredményt.
2 év garancia

1,8 méteres hálózati kábel

Univerzális feszültségválasztás, hogy a készülék
tökéletes útitársa lehessen
A világ minden részére kiterjedő, 2 éves
garancia.
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Műszaki adatok
Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hőmérséklet: 210 °C
Kerámiabevonat
Elforgatható vezeték
Elforgatható vezeték
Akasztógyűrű: Nem
Ionos légáram
Fogantyúzár
Hajegyenesítő lapok anyaga: Kerámia
Tárolókampó

Műszaki adatok
•
•
•
•
•
•

Feszültség: Minden országban V
Kábel hossza: 1,8 m
Melegítési idő: 60 mp
Szín/felület: fekete és meleg rózsaszín
Maximális hőmérséklet: 210 °C
Hosszú lapok: 27x100 mm

Szerviz

• 2 év világszerte érvényes garancia
•
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