Prostownica
Seria 5000
Technologia ThermoShield
50% szybsze prostowanie
Podwójna jonizacja dla
lśniących włosów
Płytki z olejem arganowym
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Mniej uszkodzeń termicznych*
dzięki technologii ThermoShield
Stylizuj swoje włosy dzięki technologii ThermoShield. Zapewnia stałą temperaturę od nasady po końcówki
włosów, mniej uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą i zdrowy wygląd włosów. Intensywność
połysku włosów dzięki podwójnej jonizacji pozwala stworzyć wiele pięknych fryzur bez puszenia.
Wygodne użytkowanie
Czytelny i innowacyjny wyświetlacz temperatury
Nienagrzewająca się końcówka — prosta i bezpieczna stylizacja
Płytki o długości 105 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie
Szybkie nagrzewanie — 30 sek.
Odporne na temperaturę zwijane etui w zestawie
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
50% szybsze prostowanie**
Ruchome płytki zapewniają delikatną stylizację
Technologia ThermoShield zmniejsza uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą
Podwójna jonizacja*** zapewnia gładkie i lśniące włosy
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Zalety
Technologia ThermoShield
Technologia ThermoShield pozwala na
wydajne stylizowanie przy mniejszych
uszkodzeniach spowodowanych wysoką
temperaturą. Czujnik reguluje temperaturę, aby
włosy mogły być odpowiednio stylizowane od
cebulek aż po same końce.

Ruchome płytki
Zaawansowane ruchome płytki ceramiczne
przesuwają się, dostosowując nacisk na włosy.
Zapewnia to równomierne rozłożenie
temperatury i nacisku na włosy oraz umożliwia
łatwą stylizację.

Innowacyjny wyświetlacz temperatury

Tworzenie ulubionych stylizacji
50% szybsze prostowanie
Gładkie płytki ułatwiają przesuwanie
prostownicy po włosach, dzięki czemu
stylizacja trwa krócej i zapewnia wspaniałe
rezultaty.
Podwójna jonizacja
Ten wydajny system jonowy zapewnia
podwójną jonizację podczas każdej stylizacji,
dodając włosom blasku. Naładowane ujemnie
jony zapobiegają elektryzowaniu się,
poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski.
Dzięki temu możesz cieszyć się gładkimi i
lśniącymi włosami.
Płytki z olejkiem arganowym

Wyjątkowe połączenie pokrętła temperatury
360° i wyświetlacza LED zapewnia pełną
kontrolę nad temperaturą.

Od eleganckich i szykownych prostych włosów
po lekkie fale lub fantazyjne loki — co tylko
zechcesz. Jaką stylizację wybierzesz dziś?
Szeroki zakres temperatur
Wybierz temperaturę z zakresu od 120°C do
230°C, aby zapewnić długotrwałe efekty i
jednocześnie zminimalizować ryzyko
uszkodzenia włosów.
Długie płytki, 105 mm
Dłuższe płytki o długości 105 mm zapewniają
lepszy kontakt z włosami i pozwalają łatwiej
osiągnąć doskonałe efekty prostowania w
krótszym czasie.

Prostownica została wyposażona w płytki
ceramiczne z olejkiem arganowym, dzięki
czemu stylizacja przebiega szybko i bez
wysiłku, a sprawne działanie sprawia, że
włosy stają się jedwabiście gładkie.

Nienagrzewająca się końcówka
Końcówka lokówki jest wykonana ze
specjalnego materiału termoizolacyjnego,
dzięki któremu się nie nagrzewa. Można ją
bezpiecznie trzymać podczas modelowania
włosów, aby zapewnić optymalną łatwość
użycia.
Krótki czas nagrzewania
Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania
i jest gotowa do pracy po 30 sekundach.
Odporne na temperaturę zwijane etui
Wygodne, odporne na wysokie temperatury
zwijane etui umożliwia stylizację w dowolnym
miejscu i zabezpiecza prostownicę w domu i w
podróży.
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Dane techniczne
Akcesoria
Odporne na temperaturę zwijane etui
Konstrukcja
Kolor: Jasny błękit
Dane techniczne
Napięcie: 110–240 V
Długość przewodu: 1,8 m
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
Właściwości
Obrotowy kabel
Wskaźnik gotowości do pracy
Materiał płytek: Ceramiczne, z olejkiem
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arganowym
Ucho do zawieszania
Blokada płytek
Serwis
2 lata gwarancji
Technologie dbające o włosy
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

