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Természetesen egyenes haj 5 perc alatt*

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

Természetesen egyenes, gyönyörűen ragyogó haj mindössze 5 perc alatt.

ThermoProtect technológiánk és az ionos ápoló rendszer, valamint a sörték

kialakítása együttesen gondoskodik az egészséges megjelenésű, egyenes hajról.

Egyszerű használat

Nagy lapkefe

Gyors felmelegedési idő

1,8 m hosszú kábel a kényelmes használathoz

Üzemkész állapotjelző

Elforgatható vezeték

Ápolás és védelem

A ThermoProtect minimálisra csökkenti a haj hőkárosodását

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

Argánolajos kerámiabevonat

3 hőmérséklet-fokozat a hajtípusnak megfelelően

Hármas kialakítású sörték



Hővel működő hajegyenesítő kefe BHH885/00

Fénypontok

ThermoProtect technológia

A sörték hőmérséklete optimális szinten

marad a hőkárosodás minimalizálásáért és a

súrlódás csökkentéséért. A hajat

természetesen egyenessé és selymesen sima

megjelenésűvé teszi.

Hármas kialakítású sörték

A hármas sörtekialakítás kíméletesen bontja

ki és egyenesíti haját, miközben megvédi

fejbőrét a hőtől.

Lapkefe

A lapos kialakításnak köszönhetően több haj

egyenesíthető egyszerre.

Gyors felmelegedési idő

50 másodpercen belül készen áll a

használatra.

Üzemkész állapotjelző

LED-fény jelzi, ha a kefe használatra kész.

Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért

Az ionos ápolás során a készülék ionok

millióit bocsátja ki, amelyek megszüntetik az

elektrosztatikusságot, és gyönyörűen

ragyogó hajat eredményeznek

1,8 méteres kábel

1,8 méteres kábel

Elforgatható vezeték

Elforgatható vezeték a kényelmes

használatért.

3 hőmérséklet-fokozat

Három hőmérséklet-fokozat (150 °C, 170 °C és

200 °C), hogy a hajtípusának megfelelőt

választhassa.

Argánolajos kerámiabevonat

Az argánolajos kerámiabevonatú sörték simán

siklanak hajában a természetesen egyenes és

fényes frizuráért.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Tárolókampó

Elforgatható vezeték

Jellemzők

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Hőfokbeállítások: 3 beállítás, 150 °C - 170 °C -

200 °C

Kefe alakja: Lapos

Kefefelület (mm): 116 (Ho) x 60 (Szé)

Hővel működő sörték száma: 111

Műszaki adatok

Feszültség: Univerzális V

Kábel hossza: 1,8 m

Fűtőelem típusa: PTC

Termék mérete (mm): 350 (Ho) x 75 (Szé) x 48

(Mé)

Sörték teljes száma: 247

LED jelzőfény: Fehér szín

Szerviz

2 év garancia

Ápoló technológiák

ThermoProtect

Argánolajjal bevont

* Otthoni teszt alapján, amelyet Lengyelországban

folytattak le 96, különböző hajtípussal rendelkező nő

részvételével. 170 °C-os és 200 °C-os hőmérséklet

mellett
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