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Hitrejše ravnanje s titanovimi lebdečimi ploščami

Krepi sijaj in ohranja naravno vlažnost las

Ravnalnik las MoistureProtect se ponaša s ploščama, prevlečenima s titanom za

hitrejše* ravnanje. Tehnologija senzorjev lase izmeri 30-krat na sekundo in

prilagaja temperaturo za ohranjanje naravne vlažnosti vaših las.

Tehnologija MoistureProtect

Tehnologija MoisturePerfect ohranja naravno vlažnost las

Senzor MoistureProtect za pametno oblikovanje

Negovalna tehnologija

S titanom prevlečene plošče za hitro in gladko ravnanje

Lebdeči plošči za nežno oblikovanje

Čudovito oblikovani lasje

Ionsko oblikovanje za gladke, ravne in sijoče lase

Enostavna uporaba

Digitalni LED-zaslon za enostaven nadzor

Hiter čas segrevanja v 15 sekundah
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Značilnosti

Tehnologija MoistureProtect

Tehnologija MoistureProtect uravnava in

prilagaja temperaturo za večji sijaj in ohranja

naravno vlažnost vaših las. Z zagotavljanjem

optimalne temperature ščiti vaše lase pred

pregrevanjem. Uživajte v čudovitih laseh,

zaščitenih z vseh strani.

Senzor MoistureProtect

Senzor MoistureProtect 30-krat na sekundo

preveri stanje las in temperaturo prilagaja tako,

da ohranja naravno hidracijo vaših las.

S titanom prevlečeni plošči

Profesionalne s titanom prevlečene plošče za

najboljše prevajanje toplote. Ploščice so iz

vrhunskega materiala, ki je robusten in hitro

prevaja toploto, kar omogoča hitro ravnanje.

Nega z ioni

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično

naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno

povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so

čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Digitalni LED-zaslon

Enostavno izbirajte in uravnavajte nastavitve

temperature in hitrosti ter oblikujte popolno

pričesko. Izbirate lahko med 3 nastavitvami

(200 - 175 - 150 °C), ki skupaj s senzorjem

zagotovijo, da boste svoje lase ravnali pri

optimalni temperaturi za svojo vrsto las.

Hiter čas segrevanja

Visokozmogljiv grelnik nudi izjemno hiter čas

segrevanja, samo 15 sekund.

Lebdeči plošči

Lebdeči plošči se premikata in tako prilagajata

pritisk na lase. Tako ščitita lase pred

poškodbami in zmanjšujeta nevarnost

lomljenja las.
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Specifikacije

Tehnične specifikacije

Dolžina kabla: 2,0 m

Čas segrevanja: 15 s

Najvišja temperatura: 200 °C

Tip grelnika: Visokozmogljiv grelnik

Napetost: 110-240 V

Značilnosti

Samodejni izklop: Po 60 minutah

Vrtljiv kabel

Skriti zaslon

Servis

2-letna mednarodna garancija

Negovalne tehnologije

Lebdeči plošči

Tehnologija MoistureProtect

Ionska tehnologija

Dodatna oprema

Torbica
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