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Gyorsabb hajegyenesítés a mozgó titán lapoknak köszönhetően
Fokozza a ragyogást, és megőrzi a haj természetes nedvességét
A MoistureProtect hajegyenesítő titánbevonatú lapokkal teszi gyorsabbá* a hajegyenesítést. Az
érzékelőtechnológia másodpercenként 30-szor végez mérést a hajon, és beállítja a hőmérsékletet a haj
természetes nedvességének megőrzéséért.
Gyönyörűen formázott haj
Ionos ápolás a sima, ragyogó hajért
Egyszerű használat
Digitális LED-es kijelző az egyszerű vezérlésért
15 másodperces gyors felmelegedési idő
Kímélő technológia
Mozgó lapok a kíméletes formázásért
Titánbevonatú lapok a gyors és sima hajegyenesítésért
MoistureProtect technológia
A MoistureProtect technológia megőrzi a haj természetes nedvességét
MoistureProtect érzékelő az intelligens formázásért

MoistureProtect hajegyenesítő
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Fénypontok
MoistureProtect technológia

Titánbevonatú lapok

hőmérséklet-fokozat (200 - 175 - 150 °C) közül,
amelyek az érzékelővel együtt biztosítják, hogy
a hajegyenesítést mindig a hajtípusának
legmegfelelőbb hőmérsékleten végezze.
Gyors felmelegedési idő

A MoistureProtect technológia vezérli és
beállítja a hőmérsékletet a haj fényének
fokozásához és természetes nedvességének
megőrzéséhez. Az optimális hőmérséklet
folyamatos fenntartásával védelmet nyújt a haj
számára a túlmelegedés ellen. Élvezze a kívülbelül védett gyönyörű hajat.

Professzionális titánbevonatú lapok a kiváló
hővezetésért. A kitűnő minőségű anyagokból
készült lap ellenálló, tartós, és gyors a
hőátadása, aminek köszönhetően gyors
egyenesítést eredményez.
Ionos ápolás

MoistureProtect érzékelő

A MoistureProtect érzékelő másodpercenként
30-szor felméri a haj állapotát, és beállítja a
hőmérsékletet a haj természetes
nedvességének megőrzéséért.

Nagy teljesítményű fűtőelem mindössze 15
másodperces, gyors felmelegedési idővel
Mozgó lapok

A negatív töltésű ionok megszüntetik az
elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat,
selymesebbé teszik a hajszálak külső
hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és
ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, fényes és
könnyen fésülhető haj.
Digitális LED-es kijelző

A hőmérséklet- és sebességfokozatok
egyszerűen beállíthatók és szabályozhatók a
tökéletes forma létrehozásához. Válasszon a 3

Az állítható lapok elmozdulnak, hogy a hajra
gyakorolt nyomást megfelelően állítsák be. Ez
megvédi a hajat a sérüléstől, és ezáltal
csökkenti a hajtöredezés lehetőségét.
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Műszaki adatok
Tartozékok
Védőtok
Jellemzők
Automatikus kikapcsolás: 60 perc után
Elforgatható vezeték
Rejtett kijelző
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Műszaki adatok
Kábel hossza: 2,0 m
Feszültség: 110–240 V
Maximális hőmérséklet: 200 °C
Felmelegedési idő: 15 mp
Fűtőelem típusa: Nagy teljesítményű fűtőelem

Szerviz
2 év világszerte érvényes garancia
Ápoló technológiák
Mozgó lapok
MoistureProtect technológia
Ionos
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