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  Турмалиново керамично покритие

100 мм дълги пластини

Температура за оформяне 210°C

 
HP8321/00

Гладка и лъскава коса по лесен начин
Дълги плочки от турмалинова керамика, специално създадени за лесно и бързо оформяне.

Лесна употреба
Бързо загряване, готовност за ползване след 60 сек
Функция за заключване за безопасно и лесно съхраняване
Универсално напрежение за употреба в цял свят
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
100 мм дълги пластини за бързо и лесно изправяне

Красиво оформена прическа
210°C температура за оформяне за гладки прически
Турмалиново керамични плочки



Преса за коса HP8321/00

Акценти Спецификации
Турмалиново керамични плочки

Турмалиновите керамични плочи се плъзгат плавно по
косата ви за бляскав външен вид без хвърчащи
краища.

100 мм дълги пластини
По-дългите 100 мм пластини ви позволяват по-добър
контакт с косата и ви помагат да постигнете идеални
резултати за по-малко време.

Температура за оформяне 210°C

Тази висока температура ви позволява да промените
стила на косата си, за да постигнете вида, който
искате.

Кратко време на загряване

Пресата за коса загрява бързо и е готова за ползване
след 60 секунди.

Функция за заключване на бутоните

Пластините могат да се заключват за безопасно и
лесно съхраняване.

Универсално захранване

Съвместима с напрежение 110 – 240 волта. Може да
се използва, където и да пътувате по света.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта
кабела, за да предотврати заплитане.

 

Технически спецификации
Напрежение: В целия свят V
Цвят/покритие: черно и сребристо
Дължина на кабела: 1,8 m
Време за загряване: 60 сек
Максимална температура: 210 °C
Въртящ се кабел
Заключване на дръжката
Материал на плочите: Керамика и турмалин
Халка за закачване
Дълги плочи: 28 х 100 мм
Керамично-турмалиново покритие

Сервиз
2 години международна гаранция
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