
BAB3100EPE �

One for all

Series 3000



SUS304 roestvrij staal is een Japans staal, bekend om zijn kwaliteit en 
extreme weerstand. Het biedt de 3000 serie een perfecte combinatie 
van lichtheid, ergonomie en extreme weerstand. Zelfs bij intens gebruik 
op hoge temperaturen blijft de 3000 serie op topkwaliteit. De constructie 
zorgt dat de platen volkomen evenwijdig blijven en dit resulteert in 
perfect stijl haar in één beweging met minimale weerstand.

Een keramische coating gemaakt op dezelfde wijze als bij kostbare 
sieraden wordt gebruikt, zorgt voor perfecte gladde platen en genereert 
nog minder wrijving. Deze platen bevatten geen chemische middelen 
etc. en zijn hierdoor nog beter tegen hoge temperaturen bestand. 
Ook zorgt deze techniek voor een gelijkmatige warmteverdeling.  
EP TECHNOLOGY 5.0 platen zijn: 
• 3 x harder & langere levensduur 
• 3 x gladder 
• Slijtvast (bestand tegen chemicaliën) 
•  Langdurig en perfect resultaat 
• Optimale bescherming voor het haar
 
Een grotere oppervlak van de platen in vergelijking met andere 
professionele stijltangen.
De 24 mm x 110 mm platen van de BAB3100EPE zorgen dat je snel 
en eenvoudig kunt stijlen.
 
Zwevende platen 
Net als kussens, vormen de platen zich perfect om het haar. Door de 
zwevende platen is er minder wrijving en dit zorgt voor meer comfort 
voor het haar en ontspanning voor de pols en hand.

SUS304 roestvrij staal

EP Technologie 5.0 en buitengewone platen
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* In vergelijking met andere professionele stijltangen

Het exclusieve design en de platen maken deze stijltang ideaal om 
perfect te stijlen, maar ook te krullen. De dubbele functie gebruik je op 
precies dezelfde manier als je zou doen bij een krultang. Gebruik de 
stijltang als krultang dankzij het ingebouwde vergrendelingssysteem. 

Meer vermogen dankzij de  dual keramisch 
verwarmingselement  
Dit nieuwe verwarmingselement geeft meer vermogen, is 20% sneller* 
op temperatuur en heeft een perfecte  warmteverdeling over het 
gehele oppervlak van de platen.

Tot 230°C 
Deze hoge temperatuur maakt het mogelijk om de stjiltang te 
gebruiken op de meest moeilijke haarsoorten. Dit is ook de ideale 
temperatuur voor technische en keratine behandelingen. 

Dubbelzijdige thermische technologie. 
Deze nieuwe technologie biedt direct warmteterugwinning en zorgt 
voor constante temperatuur. Dit verwarmingselement is 25% groter 
dan de traditionele elementen.

De BAB3100EPE heeft nog meer. Er wordt gebruik gemaakt van 
siliconen tussen de verwarmde delen aan de voorzijde van het 
apparaat en het achterste handvat. Deze isolerende materialen zijn 
bestand tegen hitte. De tool wordt geleverd met een handschoen die 
de vingers beschermt tegen hitte en silicone isolerende mat.

Dankzij het ontwerp

Dubbelzijdige thermische technologie

Dankzij de geavanceerde materialen

3000 Serie verwarmingselement
Traditionele verwarmingselement
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De 3000 Serie tools hebben de nieuwste ionengeneratoren. Deze 
zorgen voor grotere concentratie van ionen voor zacht en glanzend 
haar.

Het is bij de BAB3100EPE niet nodig altijd de hoogste temperatuur te 
gebruiken. 

Het is bij de BAB3100EPE niet nodig om meerdere keren door het haar 
te gaan.

De BAB3100EPE kan niet alleen als stijltangen worden gebruikt. Ook 
volume en krullen behoort tot de opties.

Je kunt eindeloos veel creaties maken met de BAB3100EPE.

JA!  Alles is mogelijk 

De hoge prestatieniveau garandeert dat de temperatuur constant 
wordt gehouden en de warmte perfect en gelijkmatige over het 
gehele oppervlak van de platen wordt verdeeld. De zwevende platen 
vormen zich perfect om het haar en zorgen voor een perfecte look. 
Door het ontwerp van de stijltang, kan hij dichter op de wortels van het 
haar gebruikt worden en dit geeft meer volume. De ronde vorm zorgt 
ervoor dat krullen ook eenvoudig kan.

Veiligheid
Als de tool langer dan 72 minuten niet gebruikt wordt, schakelt hij 
automatisch uit; deze optie verhoogt de levensduur en zorgt voor 
meer veiligheid.

Dankzij de IonMultiplier technologie
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Stijlen, volume of krullen met een maximum aan gemak en effectiviteit

• Silicone uiteinde • Lock systeem

• 2,70 m draaibaar snoer

Eco-responsable (45 W)

• 1 jaar garantie

TEMPERATUUR INSTELLINGEN 
Haartype     Instelling
Beschadigd, gekleurd en fijn haar 150 °C
Normaal haar    170 °C
Dik haar     190 °C
Krullend haar    210 °C
Weerbarstig krullend haar   230 °C

• 5 temperatuur instellingen
• LED display (temperatuur)
• Aan / uit knop

• Inclusief silicone mat en warmte handschoentje
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