
 

Placă de îndreptat
părul

5000 Series

 
Tehnologie ThermoShield

Îndreptare cu 50% mai rapidă

Plăci mobile cu 35% mai fine

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni

 

BHS530/00

Coafare cu mai puţină deteriorare de la căldură*

cu tehnologia de protecţie termică ThermoShield

Coafează-ţi părul cu tehnologia ThermoShield. Pentru o temperatură constantă de la rădăcina părului la vârf, o

deteriorare mai mică din cauza căldurii şi păr cu aspect sănătos. Intensifică strălucirea părului printr-o îngrijre cu

de 2 ori mai mulţi ioni, pentru a te bucura de coafuri frumoase şi un păr neted.

Uşor de utilizat

Afişaj inovator al temperaturii, uşor de citit

Plăci lungi de 105 mm pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Husă pliabilă, termorezistentă, inclusă

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 30 de secunde

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Păr frumos coafat

Îndreaptă sau ondulează pentru diferite stiluri

Interval de temperatură de la 120 °C până la 230 °C

Grijă şi protecţie

Plăci ceramice infuzate cu ulei de argan pentru alunecare uşoară

Plăci mobile cu 35%*** mai fine pentru coafare delicată

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni pentru un păr drept şi lucios

Tehnologie ThermoShield pentru mai puţină deteriorare cauzată de căldură

Îndreptare cu 50% mai rapidă**
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Repere

Tehnologie ThermoShield

Tehnologia ThermoShield îţi permite să te

coafezi cu mai puţină deteriorare cauzată de

căldură. Senzorul său reglează temperatura

astfel încât, de la rădăcină până la vârfuri, părul

tău să beneficieze de coafarea perfectă şi

uniformă pe care o merită.

Îndreptare cu 50% mai rapidă

Plăcile netede alunecă uşor pe păr, astfel încât

să poţi petrece mai puţin timp cu coafatul şi

mai mult timp bucurându-te de coafuri

superbe.

Plăci mobile cu 35% mai fine

Plăci mobile cu 35% mai fine cu tehnologia

mobilă avansată pentru o alunecare lină cu

fiecare mişcare. Plăcile ceramice mobile

avansate se mişcă pentru a regla presiunea pe

păr. Aceasta asigură căldură şi presiune

uniforme asupra părului, pentru o performanţă

bună de coafare.

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni

Acest sistem puternic cu ioni intensifică

strălucirea părului tău cu de 2 ori mai mulţi ioni,

pentru fiecare sesiune de coafare.

Încărcarea părului cu milioane de ioni negativi

per cm³ elimină electricitatea statică şi

netezeşte cuticulele. Astfel, te poţi bucura de

un păr drept cu strălucire vibrantă.

Plăci infuzate cu ulei de argan

Aparatul de îndreptat părul dispune de plăci

ceramice infuzate cu ulei de argan pentru o

coafare rapidă şi fără efort, alunecând uşor pe

părul mătăsos.

Creează-ţi stilurile preferate

De la păr drept şi elegant, la bucle lejere cu

aspect natural sau onduleuri care atrag atenţia:

le poţi face pe toate. Ce alegi azi?

Interval mare de temperatură

Alege din intervalul de temperatură de la 120

°C până la 230 °C pentru a obţine rezultate de

durată, minimizând riscul de deteriorare a

părului.

Plăci lungi de 105 mm

Plăcile mai lungi, de 105 mm, asigură un

contact mai bun cu părul pentru a te ajuta să

obţii rezultate perfecte de îndreptare a părului

mai uşor şi în mai puţin timp.

Afişaj inovator al temperaturii

Combinaţia unică dintre selectorul de

temperatură şi afişajul LED îţi oferă un control

precis al temperaturii.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,8 m

Tensiune: 110-240 V

Timp de încălzire: 30 sec

Dimensiune plăci: 25 x 105 mm

Setări de căldură: 12

Tip de comandă a temperaturii: Selector de

temperatură, cu indicator LED

Temperatură de coafare: 120 °C – 230 °C

Oprire automată de siguranţă: Da, după 30

min

Design

Culoare: Roz deschis metalizat

Accesorii

Husă pliabilă, termorezistentă

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulaţie

Indicator pentru starea de utilizare

Materialul plăcilor: Înveliş ceramic infuzat cu

ulei de argan

Cârlig pentru depozitare

Blocare plăci

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni: De 2 ori mai mulţi ioni

Plăci mobile

* Acelaşi rezultat de coafare dar cu expunere la căldură

mai scăzută: 180°C vs. HP8361 la 210°C

* *vs HP8361

* **vs BHS677
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