
Žehlička na vlasy
ThermoProtect

StraightCare
Essential

 
Technológia ThermoProtect

Keratínom napustené platne

2 nastavenia teploty

 

BHS375/00

Hladké a lesklé vlasy s dokonalou

starostlivosťou

Špeciálne navrhnuté na jednoduchý a rýchly styling s dlhými keratínom

napustenými platňami a 2 nastaveniami teploty. Starostlivosť o vlasy pomocou

technológie ThermoProtect zabraňuje prehriatiu.

Účesy s nádherným tvarom

Teplotný rozsah až do 220 °C.

Starostlivosť o vaše vlasy

Technológia ThermoProtect

Keratínové keramické platne pre plynulé kĺzanie a lesklé vlasy

Jednoduché používanie

2 nastavenia teploty

100 mm dlhé platne na rýchle a jednoduché vyrovnávanie vlasov

Rýchle zahriatie, pripravený na použitie za 60 sekúnd

Funkcia uzamknutia tlačidiel pre bezpečné a ľahké skladovanie

Univerzálne napätie pre použitie na celom svete



Žehlička na vlasy ThermoProtect BHS375/00

Hlavné prvky

Technológia ThermoProtect

Technológia ThermoProtect rovnomerne

rozvádza teplo cez platne, čím ochraňuje vlasy

pred ich prehrievaním.

Keratínové keramické platne

Keratínom napustené keramické platne sa

hladko kĺžu po vašich vlasoch pre rýchle a

jednoduché vytvorenie účesu.

Rozsah teploty

Teplotný rozsah až do 220 °C pre dlhotrvajúce

výsledky s minimálnym rizikom poškodenia

vlasov.

2 nastavenia teploty

2 nastavenia teploty. Nižšie teploty pre

posledné úpravy a jemné vytvárane účesu.

Vyššie teploty pre dlhotrvajúce výsledky.

100 mm dlhé platne

Dlhšie 100 mm platne umožňujú lepší kontakt

s vlasmi a pomáhajú tak za kratší čas

dosiahnuť dokonalé výsledky pri vyrovnávaní.

Rýchly čas zahriatia

Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za

60 sekúnd je pripravená na použitie.

Funkcia uzamknutia tlačidiel

Platne možno zaistiť dohromady pre bezpečné

a ľahké skladovanie.

Univerzálne napätie

Kompatibilné s napätím 110 – 240 V.

Zariadenie môžete použiť na cestách kdekoľvek

na svete.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Teplota na tvorbu účesu: 180 °C/220 °C

Typ ovládania teploty: Spínač

Dlhé platne: 28 x 100 mm

Čas nahriatia: 60 s

Napätie: 110-240 V

Dĺžka kábla: 1,8 m

Vlastnosti

Materiál platní: Keratínom napustené

keramické platne

Háčik na odkladanie

Otočný kábel

Uzamknutie platní

Servis

2-ročná celosvetová záruka
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