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Straightner & Krulborstel, 2 in 1!
Open voor straighten.
Sluit voor golven of krullen.

Dit veelzijdige apparaat is voorzien van de beste platen technologie, voor perfect en langdurig 
resultaat. Het verwarmingselement zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte en het dubbele 
vergrendelingssysteem geeft maximale controle en maakt gebruik in gesloten positie veilig.

De harde pennen van de borstel kammen gemakkelijk door het haar. Voor het stylen van de haaruiteinden, 
buig of draai de borstel. Om volume te creëren, lift bij de haaraanzet.

Dit apparaat is ideaal voor kort tot halflang haar.

EP TECHNOLOGIE 5.0
De platen zijn voorzien van EP Technologie 5.0. Met behulp van deze technologie wordt een micro 
metrische laag metaaldeeltjes door electroverzinken verkregen. Dit proces is vergelijkbaar met het 
vergulden van sieraden.
 u	 geen wrijving, nog gladder
	 u	 geen chemische middelen nodig voor bescherming tegen hitte
 u	 gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak van de platen 
De platen:
 1. 3 x harder & gladder*
 2. langdurige fixatie
 3. onverslijtbaar voor chemische middelen
 4. perfect resultaat 
 5. respecteert het haar 
Voor perfect & langdurig resultaat:
 ·  behoudt de integriteit van het haar
 ·  het haar is zacht en glanzend
 ·  gelijkmatige warmteverdeling zorgt voor een snellere styling met langduriger resultaat

 Voor intensief professioneel gebruik:
 ·  perfect bestand tegen slijtage, chemische producten en hitte
 ·  nog gladdere platen
 ·  tijd- en energiebesparend

Geavanceerd Heat Management™ system
Deze styling-tool bevat het nieuwste keramische verwarmingssysteem, dat constant nauwkeurig 
de temperatuur monitort. Door deze technologie warmt het apparaat direct op tot een zeer hoge 
temperatuur. De temperatuur is instelbaar tot op de halve graad nauwkeurig en herstelt snel. 

Perfecte resultaten
Het geavanceerde verwarmingselement zorgt voor een perfect gelijkmatige warmteverdeling
over het plaatoppervlak. De drie indicatielampjes knipperen tot de gekozen temperatuur is
bereikt. De temperatuurinstelling van 170 °C tot 230 °C maakt het apparaat geschikt voor alle soorten 
haar.

Styler hybride

* In vergelijking met Nanotitanium Sol-Gel platen
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Energiezuinig
Milieuvriendelijk
	 u	68 Watt energieverbruik als het apparaat op temperatuur is, voor energiebesparing.

 Kenmerken
• EP TECHNOLOGY 5.0
• 32mm brede platen
• Diameter van de borstel in de gesloten stand 32 mm 
• Advanced Heat Management System ™ : onmiddellijk op temperatuur
• Regelbare temperatuur - 3 standen ( 170 ° C - 200 ° C - 230 ° C ) 
• Surround heat
• Geïntegreerd dubbel vergrendelingssysteem 
• Aan / uit schakelaar
• Cool tip en duimsteun voor extra comfort tijdens het gebruik
• Professioneel meedraaiend snoer 2.70m
• 68 Watt
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