
 

Žehlička na vlasy

Series 5000

 
Technologie ThermoShield

O 50 % rychlejší žehlení vlasů

Ionizační péče pro lesklé vlasy

Destičky napuštěné arganovým

olejem

 

BHS510/00

Šetrnější styling vlasů*
s technologií ThermoShield

Upravte si vlasy pomocí technologie ThermoShield, která zajišťuje stálou teplotu od kořínků až po konečky vlasů

a snižuje jejich poškození teplem. Docílíte tak krásných, zdravě vypadajících vlasů plných lesku a bez zacuchání.

Snadné použití

Tepluvzdorná rolovací podložka je součástí balení

Destičky o délce 105 mm pro rychlé a snadné vyžehlení vlasů

Inovativní a snadno čitelný displej na zobrazení teploty

Rychlá doba zahřívání, připraveno k použití za 30 sekund

Chladný konec pro snadnější a bezpečnější použití

Krásně upravené vlasy

Různé styly s rovnými i vlnitými vlasy

Rozsah teplot od 120 °C do 230 °C

Péče a ochrana

Ionizační péče pro lesklé vlasy bez zacuchání

Keramické destičky napuštěné arganovým olejem pro dokonalé klouzání

O 50 % rychlejší žehlení vlasů**

Technologie ThermoShield pro menší poškození teplem

Plovoucí destičky pro šetrnou úpravu



Žehlička na vlasy BHS510/00

Přednosti

Technologie ThermoShield

Díky technologii ThermoShield dosáhnete

lepšího stylingu a menšího poškození teplem.

Čidlo upravuje teplotu tak, aby vaše vlasy

dostaly perfektní styling od kořínků až ke

konečkům.

O 50 % rychlejší žehlení vlasů

Díky hladkým žehlícím destičkách žehlička

hladce klouže po vlasech, takže strávíte méně

času úpravou a vlasy vydrží vyžehlené déle.

Ionizační péče

Nabité záporné ionty předchází kumulaci

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je hladký, lesklý účes bez

zacuchání.

Destičky napuštěné arganovým olejem

Díky keramickým destičkám napuštěným

arganovým olejem zajistí žehlička rychlý

a snadný styling. Žehlička klouže po vlasech

příjemně lehce a vaše vlasy budou na dotek

hedvábně hladké.

Plovoucí destičky

Zdokonalené plovoucí keramické destičky se

pohybují a upravují tlak vyvíjený na vlasy. Tím

je zajištěno rovnoměrné teplo i tlak, které

jsou potřebné pro dobrý výsledek stylingu.

Vytvářejte oblíbené styly účesu

Od uhlazených a elegantně rovných vlasů,

přes ležérní vlny vytvořené bez námahy, po

svůdné lokny – stačí si jen vybrat. Který styl

zvolíte dnes?

Široký rozsah teplot

Rozsah teplot od 120 °C do 230 °C zajišťuje

dlouhodobé výsledky a současně minimalizuje

nebezpečí poškození vlasů.

105 mm dlouhé destičky

Delší 105mm destičky pomáhají dosáhnout

dokonalého vyžehlení snáze a za kratší dobu.

Inovativní displej na zobrazení teploty

Jedinečná kombinace otočného tlačítka pro

nastavení teploty a LED displeje umožňuje

přesné ovládání teploty.
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Specifikace

Funkce

Otočný kabel

Indikátor připravenosti k použití

Materiál destiček: Keramické napuštěné

arganovým olejem

Háček na zavěšení

Zámek destiček

Příslušenství

Tepluvzdorná rolovací podložka

Design

Barva: Černá

Technické údaje

Délka kabelu: 1,8 m

Napětí: 110–240 V

Doba nahřátí: 30 s

Rozměry destičky: 25 × 105 mm

Nastavení teploty: 12

Typ ovládání teploty: Tlačítko nastavení

teploty, s indikátorem LED

Stylingová teplota: 120–230 °C

Automatické vypnutí: Ano, po 30 minutách

Servis

2letá celosvětová záruka

Pečující technologie

Plovoucí destičky

* Stejného výsledku stylingu bylo dosaženo při nižší

teplotě 180 °C ve srovnání s modelem HP8361 při

teplotě 210 °C.

* *ve srovnání s modelem HP8361
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