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Йонна грижа за блестяща коса

 

BHB878/00

Възхитителни къдрици – два пъти по-бързо*
Подсилва блясъка и запазва естествената влажност на косата

Машата за автоматично къдрене MoistureProtect създава бляскави и възхитителни къдрици,

благодарение на своята иновативна интелигентна система за къдрене. Уникалният отворен

дизайн с по-дълги цилиндри стилизира два пъти повече коса с едно движение*, като

същевременно запазва нейната естествена влажност.

Лесна употреба

Интелигентна система за накъдряне за безпроблемно оформяне

По-дългият цилиндър за къдрене оформя два пъти повече коса с едно движение*

Автоматична обратна връзка със звук за готови къдрици

Вертикален захват за лесно използване

Устойчив на топлина дизайн за безопасно къдрене

Красиво оформена прическа

Интелигентни предпазители за къдрици следват потока на косата ви

27 опции за оформяне за всякакъв тип къдрици

Грижа за вашата коса

Технологията MoistureProtect запазва естествената влажност на косата

Йонна грижа за гладка, лъскава коса без заплитане

Кератинова керамика за гладка и защитена коса

Предотвратява заплитането на косата
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Акценти

Интелигентна система за накъдряне

Възхитителни, трайни къдрици с натискане на един

бутон. Технологията за подсилване на къдриците

накъдря всеки косъм като професионален стилист.

Професионални резултати от комфорта на

собствения ви дом.

По-дълъг цилиндър за къдрене

Тази автоматична маша за къдрене разполага с

уникален отворен дизайн с по-дълъг цилиндър за

къдрене. Вече можете да оформяте два пъти повече

коса при всяко движение и да сте готови два пъти

по-бързо*.

Технология MoistureProtect

Технологията MoistureProtect контролира и адаптира

температурата за усилване на блясъка и за запазване

на естествената влажност на косата. Предпазва

косата Ви от прегряване като винаги гарантира

оптимална температура. Насладете се на красива коса

отвътре и отвън.

Йонна грижа

Отрицателно заредените йони елиминират

наелектризирането, подобряват състоянието на

косата и заглаждат кутикулите на косъма, за да

подсилят блясъка и лъскавината на косата. Резултатът

е гладка, блестяща коса без хвърчащи краища.

Кератинова керамика

Кератинът е една от основните съставки на косата

ви, което гарантира издръжливост, здравина и красив

вид на косата. Керамичният цилиндър за къдрене е

обогатен с кератин за гладко плъзгане и защита по

време на оформяне.

Дизайнът предотвратява заплитането на коса

Благодарение на уникалната комбинация от нашия

отворен дизайн гладък цилиндър и интелигентен

сензор можете лесно да правите къдрици, без да се

притеснявате от заплитане на косата.

Интелигентният сензор спира устройството на пауза,

когато открие, че е поставена прекалено много коса

или че косата не е поставена правилно. Новаторският

отворен и изправен дизайн ви позволява да извадите

косата незабавно. Гладкият и изолиран цилиндър

предотвратява триенето, като същевременно се

грижи за косата ви. Оформяйте стила на косата си

без никакви притеснения.

Интелигентни предпазители за къдрици

Нашите уникални интелигентни предпазители за

къдрици създават изящни и дълготрайни къдрици. Те

се въртят, за да следват потока на косата ви, като

същевременно нежно се увиват около цилиндъра за

къдрене. Всеки кичур коса се накъдря равномерно

при контролирана температура, което ви осигурява

идеални резултати всеки път. Все едно имате

собствен личен фризьор у дома.

27 опции за оформяне

От меки вълни до игриви къдрици. Ние гарантираме,

че всеки избор ще бъде възхитителен. Изберете

настройките за температура, време и къдрици, за да

постигате своя желан външен вид всеки път.

Автоматична обратна връзка

Тази автоматична маша за къдрене ви осигурява

автоматична обратна връзка. Звукът за готови

къдрици указва кога са готови къдриците Ви, като

издава непрекъснати звукови сигнали. Тази

иновативна функция ви помага да създавате

дълготрайни резултати всеки път, като

същевременно предпазва и се грижи за косата ви.
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Спецификации

Характеристики

Автоматично въртене

Посоки на въртене

Покритие на нагрятите части: кератинова керамика

Автоматично изключване:

след 60 мин

Въртящ се кабел

Халка за закачване

Аксесоари

Аксесоар за почистване на цилиндъра

Аксесоар за разделяне на кичури

Тип коса

Всички типове коса

Технически данни

Температура на оформяне: 170 °C – 190 °C – 210

°C

3 посоки на къдрене: Дясно – Редуване – Ляво

3 посоки на къдрене: Дясно – Редуване – Ляво

Настройки на таймера: 8 сек – 10 сек – 12 сек

Време за загряване: 30 сек.

Напрежение:

Универсална V

Дължина на кабела: 2 м

Сервиз

2 години международна гаранция

* в сравнение с HPS940
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