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Technologia ThermoShield

Mineralna pielęgnacja jonowa

50% szybsze prostowanie

Zwijany pokrowiec odporny na

wys. temp.

 

BHS752/00

Lepsze efekty i ochrona plus mniej uszkodzeń termicznych*

z technologią ThermoShield i jonami mineralnymi

Chroń i stylizuj dzięki technologii ThermoShield zapewniającej mniejsze uszkodzenia termicze i stałą

temperaturę oraz jony mineralne, które zmniejszają wpływ promieniowania UV. Zapewnia piękną, zdrową

fryzurę i zapobiega puszeniu się włosów.

Wygodne użytkowanie

Szybkie nagrzewanie — 30 sek.

Czytelny i innowacyjny wyświetlacz temperatury

Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja

Przycisk Style do szybkiego ustawiania temperatury

Płytki o długości 105 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Doskonale wystylizowane włosy

Prostowanie i kręcenie włosów dla uzyskania dowolnej stylizacji

Zakres temperatur od 120°C do 230°C

Pielęgnuj i chroń

Ceramiczne płytki z olejkiem arganowym ułatwiające przesuwanie

Jonizator mineralny zmniejsza uszkodzenia spowodowane przez promieniowanie UV

Płytki ruchome gładsze o 35%** zapewniają delikatną stylizację

Technologia ThermoShield zmniejsza uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą

50% szybsze prostowanie**
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Dane techniczne

Akcesoria

Odporny na wysoką temperaturę zwijany

pokrowiec

Konstrukcja

Kolor: Głęboki metaliczny fiolet

Dane techniczne

Długość przewodu: 2 m

Napięcie: 110–240 V

Czas nagrzewania: 30 sekund

Rozmiar płytki: 25 x 105 mm

Ustawienia temperatury: 12

Typ regulacji temperatury: Pokrętło

temperatury, ze wskaźnikiem świetlnym

Temperatura stylizacji: 120°C – 230°C

Automatyczny wyłącznik: Tak, po 30 minutach

Tryb programowania temperatury: 210°C

Właściwości

Obrotowy kabel

Wskaźnik gotowości do pracy

Materiał płytek: Ceramiczne, z olejkiem

arganowym

Ucho do zawieszania

Blokada płytek

Wyświetlacz LED

Serwis

2 lata gwarancji

Technologie dbające o włosy

Pielęgnacja jonowa

Ruchome płytki

* Takie same efekty stylizacji uzyskano przy mniejszym

narażeniu na działanie wysokiej temperatury — przy

180°C w porównaniu z modelem HP8361 przy 210°C.

* *w por. z HP8361

* ** w por. z HP8361
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