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BHH885/00 Естествено права коса за 5 минути*
Йонна грижа за гладка и блестяща коса
Открийте Вашата естествено права, красиво блестяща коса само за 5 минути. Нашата
технология ThermoProtect със система за йонна грижа работи заедно с дизайна на
косъмчетата за здрав вид на косата без накъсване.

Лесна употреба
Голяма четка с плоска форма
Кратко време на загряване
1,8 м кабел за максимална гъвкавост
Светлинен индикатор за готовност
Въртящ се кабел

Грижа и предпазване
ThermoProtect свежда до минимум увреждането на косата от топлината
Йонна грижа за гладка и блестяща коса
Керамично покритие, напоено с арганово масло
3 настройки за температура според вашия тип коса
Тройна конструкция на косъмчетата



Нагрята четка за изправяне BHH885/00

Акценти
Технология ThermoProtect

Температурата на космите на четката остава на
оптимизирано ниво, за да се сведе до минимум
увреждането от топлината, като същевременно се
намалява триенето. Оставя косата естествено права
с копринено гладка визия.

Тройна конструкция на косъмчетата

Тройната конструкция на косъмчетата нежно
разплита и изправя, като същевременно предпазва
скалпа от топлината.

Четка с плоска форма

Конструкция с плоска форма за изправяне на повече
коса с едно движение.

Кратко време на загряване

Готовност за използване след 50 секунди.

Светлинен индикатор за готовност

Светодиодната светлина показва, когато четката е
готова за използване.

Йонна грижа за гладка и блестяща коса

Йонната грижа освобождава милиони йони, премахва
статичното електричество и ви осигурява красива и
блестяща коса

1,8 м кабел

1,8 м кабел.

Въртящ се кабел

Въртящ се кабел за удобно ползване.

3 настройки на температурата

Три настройки за температура (150°C, 170°C и
200°C), съобразени с вашия тип коса.

Керамично покритие с арганово масло

Зъбците с керамично покритие, напоено с арганово
масло, се плъзгат гладко през косата за естествено
права и блестяща визия.
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Спецификации
Лесна употреба
Халка за закачване
Напрежение: Универсална V
Настройки за температурата: 3 степени, 150°C –
170°C – 200°C
Дължина на кабела: 1,8 м
Автоматично изключване: след 60 мин
Въртящ се кабел
Форма на четка: Плоска

Форма на четка: Плоска
Площ на четката (мм): 116 Д x 60 Ш
Нагревател тип: PTC
Размери на изделието (мм): 350 Д x 75 Ш x 48 Д
Брой загряти косъмчета: 111
Общ брой косъмчета:
247
Светодиоден светлинен индикатор: Бял цвят

Сервиз
2 години гаранция

Щадящи технологии
ThermoProtect
Напоено с арганово масло

* Въз основа на тест в домашни условия с участието на 96 жени с
различни типове коса, в Полша. Приложено при 170°C и 200°C
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