
 

Преса за коса

5000 Series

  Технология ThermoShield

50% по-бързо изправяне

2x повече йонна грижа за блестяща
коса

Плочи с покритие с арганово масло

 

BHS520/00

Оформете косата с по-малко топлинно увреждане*
с технологията ThermoShield
Оформете косата си с технологията ThermoShield. За постоянна температура от корените на косата до върха, по-малко
увреждане от топлината и здрав вид на косата. Увеличете блясъка на косата си с помощта на 2x йонна грижа, за да създадете
прекрасни прически без накъсване.

Лесна употреба
Лесен за разбиране иновативен дисплей за температурата
Включен термоустойчив калъф, който се навива
Бързо загряване, готовност за ползване след 30 сек
105 мм дълги плочи за бързо и лесно изправяне
Студен връх за по-лесна и безопасна употреба

Красиво оформена прическа
Изправете или накъдрете косата си за различни прически
Температурен диапазон от 120°C до 230°C

Грижа и предпазване
Керамични плочи с арганово масло за гладко плъзгане
50% по-бързо изправяне**
Подвижни плочи за нежно стилизиране
Технология ThermoShield за по-малко увреждане от топлината
2x йонни грижи*** за гладка коса без заплитане
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Спецификации
Технически спецификации
Напрежение: 110-240 V
Дължина на кабела: 1,8 m
Време за загряване: 30 сек.
Цвят: Светло небесносиньо
Въртящ се кабел
Размер на плочите: 25 x 105 мм
Настройки за нагряване: 12
Индикатор за готовност

Материал на плочите: Керамични с покритие с
арганово масло
Халка за закачване
Тип на терморегулатора: Колелце за температурата,
с LED индикатор
Температура на оформяне: 120°C – 230°C
Заключване на пластините
Термоустойчив калъф, който се навива
Автоматично изключване: Да, след 30 минути

Сервиз
2 години международна гаранция

Щадящи технологии
Йонна грижа: 2 x йони
Подвижни плочи

* Същият резултат при оформяне, постигнат с по ниско излагане на
топлина при 180°C спрямо HP8361 при 210°C

* * спрямо HP8361
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