
 

Vyhrievacia kefa na
vyrovnávanie vlasov

StyleCare Essential

 
Výnimočne veľká časť s kefou

Technológia ThermoProtect

Povrch z turmalínovej keramiky

 

BHH880/00

Prirodzene rovné vlasy za 5 minút*
Hladké, lesklé, uhladené vlasy

Získajte prirodzene rovné a nádherne lesklé vlasy iba za 5 minút. S našou

technológiou ThermoProtect a dizajnom vlákien dosiahnete zdravo vyzerajúce a

hladké vlasy.

Starostlivosť a ochrana

Povrch z turmalínovej keramiky

Technológia ThermoProtect

2 nastavenia teploty vhodné pre váš typ vlasov

Dizajn s trojitými vláknami

Jednoduché používanie

Veľká kefa v tvare lopatky

Rýchly čas zahriatia

Indikátor pripravenosti na použitie

1,8 m šnúra pre maximálnu flexibilitu

Otočný kábel



Vyhrievacia kefa na vyrovnávanie vlasov BHH880/00

Hlavné prvky

Povrch z turmalínovej keramiky

Povrch z turmalínovej keramiky, vďaka ktorému

dosiahnete lesklé, rovné a hladké vlasy.

Technológia ThermoProtect

Technológia ThermoProtect udržiava stálu

teplotu v celej kefe, čím zabraňuje prehrievaniu

a zabezpečuje ochranu pre zdravo vyzerajúce

vlasy.

2 nastavenia teploty

Dve nastavenia teploty (170 °C a 200 °C)

ponúkajú výber najvhodnejšej možnosti pre

váš typ vlasov.

Dizajn s trojitými vláknami

Dizajn s trojitými štetinami rozčesáva

a vyrovnáva vlasy, a zároveň chráni pokožku

hlavy pred teplom.

Kefa v tvare lopatky

Vďaka dizajnu v tvare lopatky vyrovnáte

jedným ťahom viac vlasov.

Rýchly čas zahriatia

Pripravené na použitie za 50 sekúnd.

Indikátor pripravenosti na použitie

Indikátor LED signalizuje pripravenosť kefy na

použitie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m.

Otočný kábel

Otočný kábel zabezpečuje pohodlné

používanie
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Technické údaje

Technológie šetrné k vlasom

Povrch z turmalínovej keramiky

Tepelná ochrana Thermoprotect

Vlastnosti

Nastavenie teploty: 2 nastavenia, 170 °C

a 200 °C

Tvar kefy: Lopatka

Časť s kefou (mm): 116 (D) x 60 (Š)

Počet vyhrievacích štetín: 111

Automatické vypínanie: po 60 min.

Jednoduché používanie

Háčik na odkladanie

Otočný kábel

Technické špecifikácie

Rozmery produktu (mm): 350 (D) x 75 (Š) x 48

(H)

Celkový počet štetín: 247

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Svetelný indikátor LED: Biela farba

Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Univerzálne V

Servis

Dvojročná záruka

* Testované na 33 ženách so stredne dlhými vlasmi v

Číne.
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