
 

Glam Shine Kulma
na vlasy

StyleCare

 
13 mm – 25 mm kónický valec

Starostlivosť pomocou iónov

Valec s obsahom titánu

Indikátor pripravenosti na
onduláciu

 

BHB872/00
Bohaté kučery a výrazné vlny
Predstavujeme vám Glam Shine Curler, našu prvú natáčaciu kulmu s iónovou

starostlivosťou a valcom s obsahom titánu pre krásne lesklé kučery a vlny.

Jedinečný indikátor Curl Ready vám pomôže vytvoriť rovnomerné kučery na celej

hlave a chráni pred prehriatím.

Jednoduché použitie
Dlhší valec na dlhé alebo husté vlasy

Rýchle zahriatie, pripravená na použitie za 45 sekúnd.

Funkcia uzamknutia tlačidiel na ochranu proti náhodnému zapnutiu

Bezpečnostný stojan na jednoduché použitie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Celosvetové napájacie napätie pre bezproblémové používanie na cestách

Účesy s nádherným tvarom
Až 210°C pre dokonalé výsledky

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Valec s obsahom titánu pre perfektné výsledky

Menšie poškodenie vlasov
9 digitálnych nastavení teploty pre dokonalú kontrolu

Jedinečný indikátor Curl Ready zabraňuje prehrievaniu vlasov
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Hlavné prvky
Starostlivosť pomocou iónov

Záporne nabité ióny zabránia vzniku statickej

elektriny, formujú vlasy a vyhladzujú vlasové

kutikuly, čím zvyšujú lesk vlasov. Výsledkom sú

nádherne jemné, hladké a žiarivé vlasy.

Valec s obsahom titánu

Profesionálne využívaný titán je cenený pre

svoju robustnosť a rýchly prenos tepla, čo

zabezpečí lepší výkon pri tvarovaní účesu.

Tento valec je na dosiahnutie dokonalých

výsledkov obohatený titánom.

Indikátor pripravenosti na onduláciu
Jedinečný indikátor Curl Ready vás pípnutím

upozorní, keď bude kučera hotová. Táto

moderná funkcia pomáha získať krásne kučery

a vlny a súčasne zabraňuje prehriatiu vlasov.

Ak chcete používať vlastné časy natáčania,

môžete túto funkciu kedykoľvek vypnúť.

Až do 210°C

Vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu

a dosiahnuť kučeravý vzhľad, po ktorom túžite.

Digitálne nastavenia teploty
Digitálny displej s 9 nastaveniami teploty vám

umožní získať absolútnu kontrolu nad

nastavením teploty podľa typu vašich vlasov

na predchádzanie ich poškodeniu.

Dlhší valec

Táto natáčacia kulma má valec s dĺžkou

160 mm, čo je ideálne na natáčanie dlhých

alebo hustých vlasov.

Bezpečnostný stojan

Bezpečnostný stojan vám umožňuje počas

použitia kulmu bezpečne položiť.

Rýchly čas nahriatia

Toto zariadenie na úpravu vlasov má rýchly čas

zahriatia a za 45 sekúnd je pripravené na

použitie.

Funkcia uzamknutia tlačidiel

Majte tvarovanie účesu vždy pod kontrolou.

Vďaka funkcii uzamknutia tlačidiel už nikdy

neúmyselne nezmeníte nastavenie teploty.

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Pohodlné používanie vďaka napájacej šnúre s

dĺžkou 1,8 m.

Univerzálne napätie
Celosvetové napájacie napätie pre

bezproblémové používanie na cestách
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Technické údaje
Technické špecifikácie
Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Na celom svete V

Čas nahriatia: 45 s

Povrchová úprava valca: Keramika obohatená

titánom

Priemer valca: 13 – 25 mm

Počet nastavení teploty: 9

Rozsah teploty: 130 °C – 210 °C

Typ ovládania teploty: LCD

Vlastnosti
Automatické vypínanie: po 60 min.

Zámok

Otočný kábel

Stojan

Servis
2-ročná celosvetová záruka
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