
 

Warmteborstel om
te ontkrullen

StyleCare Essential

 
Extra grote borstel

ThermoProtect-technologie

Toermalijn-keramische
buitenlaag

 

BHH880/00 Natuurlijk steil haar in 5 minuten*
Glad, glanzend, pluisvrij haar

Ga voor natuurlijk steil, prachtig glanzend haar in slechts 5 minuten. Onze

ThermoProtect-technologie en het design van de borstelpinnen zorgen voor

pluisvrij haar dat er gezond uitziet.

Gebruiksgemak

Meedraaiend snoer

Snelle opwarmtijd

Snoer van 1,8 m voor maximale flexibiliteit

Grote, platte borstel

Gereedlampje

Beschermende verzorging

Toermalijn-keramische buitenlaag

ThermoProtect-technologie

Driedubbele borstelpinnen

2 temperatuurstanden voor elk haartype



Warmteborstel om te ontkrullen BHH880/00

Kenmerken
Toermalijn-keramische buitenlaag

Toermalijn-keramische buitenlaag voor glad,

glanzend, pluisvrij haar.

ThermoProtect-technologie

ThermoProtect-technologie zorgt voor een

constante temperatuur van de gehele borstel

om oververhitting te voorkomen en te zorgen

voor beschermd haar dat er gezond uitziet.

2 temperatuurstanden

Twee temperatuurstanden (170°C en 200°C)

voor elk haartype.

Driedubbele borstelpinnen

Design met driedubbele borstelpinnen

ontwart en ontkrult je haar en beschermt

tegelijkertijd je hoofdhuid tegen de hitte

Platte borstel

Het platte design zorgt dat er meer haar in

een keer wordt ontkruld.

Snelle opwarmtijd

Gebruiksklaar binnen 50 seconden.

Gereedlampje

LED-lampje geeft aan wanneer de borstel

klaar is voor gebruik.

Snoer van 1,8 m

Snoer van 1,8 m.

Meedraaiend snoer

Meedraaiend snoer voor eenvoudig gebruik.

 



Warmteborstel om te ontkrullen BHH880/00

Specificaties
Gebruiksgemak

Ophanghaakje

Meedraaiend snoer

Technische specificaties

Spanning: 110-240 V

Snoerlengte: 1,8 m

Type verwarmer: PTC

Formaat (mm): 350 x 75 x 48 (l x b x d)

Totaal aantal borstelpinnen: 247

LED-indicator: Witte kleur

Kenmerken

Temperatuurstanden: 2 instellingen, 170 °C en

200 °C

Autom. uit: na 60 min.

Borstelvorm: Plat

Borstelgebied (mm): 116 x 60 (l x b)

Aantal verwarmde borstelpinnen: 111

Service

2 jaar garantie

Verzorgende technologieën

ThermoProtect

Toermalijn-keramische buitenlaag

* Gemeten op 33 vrouwen met middellang haar. Test

uitgevoerd in China.
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