
BAB3100EPE �

Dla każdej stylizacji

Series 3000



SUS304 stal nierdzewna jest japońską stalą znaną ze swojej jakości i ekstremalnej 
oporności. Użyta w prostownicy serii 3000, zapewnia wyjątkową konstrukcję, która 
charakteryzuje się lekkością, ergonomią oraz ekstremalną odpornością na korozję 
i na wypaczanie, które mogą wystąpić w wyniku wysokich temperatur.

Powłoka z cząstek metalu, generuje jeszcze mniejsze tarcie, a płytki są jeszcze 
gładsze, nie będą się łamać czy też odkształcać podczas stylizacji. Powłoka 
metalowa zapewnia jeszcze większą odporność na wysokie temperatury oraz 
sprawia, że ciepło będzie równomiernie rozprowadzane na całej powierzchni 
płytek.
Płytki wykonane w technologii EP 5.0 

są:
• 3 x twardsze i bardziej odporne
• 3 x gładsze
• odporne na chemikalia
zapewniają:
• trwałe i doskonałe rezultaty
pozostawiają:
• lśniące i niezwykle gładkie włosy 
 
Prostownica o dużych płytkach w porównaniu do innych profesjonalnych 
prostownic
Płytki o wymiarach 24 mm x 110 mm w prostownicy ELIPSIS 3100 BAB3100EPE 
sprawiają, że prostowanie jest szybkie, proste i niezwykle wydajne.

Ruchome płytki
Doskonale dopasowują się do pasma włosów, trzymając je sztywno podczas 
prostowania, dzięki czemu nie trzeba dociskać urządzenia, co z kolei eliminuje 
napięcia dłoni i nadgarstka

Najwyższa jakość stali nierdzewnej SUS304

Duże płytki wykonane w technologii EP 5.0 
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* w porównaniu do innych prostownic profesjonalnych.

Wyjątkowa, wypukła konstrukcja i wyjątkowo elegancka, chromowana 
powierzchnia płytek, zapewnia idealny efekt prostowania i kręcenia włosów.
Ta podwójna funkcja oraz eliptyczny kształt, pozwala korzystać z prostownicy 
także jako doskonałej lokówki.

Podwójna zawartość ceramiki.
Prostownica posiada ceramiczny element grzewczy nowej generacji, nagrzewa się 
20% szybciej w porównaniu do innych prostownic profesjonalnych, zapewniając 
wyjątkowo równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni płytek. 

 
Do 230 ° C
Ten wysoki poziom temperatury pozwala na użycie prostownicy do wykonania 
nawet najbardziej skomplikowanych stylizacji grubych rodzajów włosów. 

 
FullWave Thermal Science
Ta nowa technologia zapewnia natychmiastowe odzysk ciepła w celu utrzymania 
stałej temperatury. Ten element grzewczy jest o 25% większy niż tradycyjny.

Dzięki zaawansowanym materiałom prostownica BAB3100EPE zawiera również w 
kluczowych miejscach silikon i Ryton na złączu pomiędzy częściami grzewczymi z 
przodu i tylnym uchwytem.  Zarówno silikon, jak i Ryton są materiałami izolacyjnymi 
bardzo odpornymi na ciepło.
Prostownica jest wyposażona w rękawiczkę, która chroni palce przed ciepłem oraz 
w silikonową matę termoizolacyjną.

Wypukła konstrukcja płytek

Technologia FullWave Thermal Science 

Zawansowane materiały

Grzałka ceramiczny w Serii 3000
Tradycyjna grzałka ceramiczna
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Prostownice z serii 3000 wyposażone są w generatory jonów ujemnych 
najnowszej generacji,  2 razy większy niż w innych prostownicach, dzięki czemu 
włosy będą bardziej delikatne, miękkie i błyszczące, a rezultat prostowania jeszcze 
bardziej spektakularny.

Nie trzeba ustawiać temperatury w prostownicy BAB3100EPE na najwyższą 
pozycję. 

Nie ma potrzeby aby płytki prostownicy BAB3100EPE dociskać zbyt mocno, bo 
płytki doskonale dopasowują się do pasma.

Design prostownicy BAB3100EPE o zaokrąglonych brzegach czyni z niej 
wielofunkcyjne urządzenie, które pozwala z łatwością przejść od prostowania do 
robienia loków, za jednym ruchem ręki.
Prostownica BAB3100EPE może tworzyć wiele stylizacji opartych na prostych i 
kręconych włosach.

Tak!  To wszystko jest możliwe

Wysoki poziom utrzymania optymalnej i stałej temperatury oraz równomierne 
rozprowadzenie ciepła na całej powierzchni płytek. 
Ruchome płytki doskonale dopasowują się do pasm i zapewniają perfekcyjne 
prostowanie i efekt utrzymujący się przez długi czas, aż do kolejnego mycia. 
Zaokrąglone brzegi prostownicy sprawiają, że włosy nie będą się zaczepiać w 
trakcie prostowania, nie będą się łamać czy też odkształcać podczas stylizacji.

Bezpieczeństwo
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas niż 72 minuty, nastąpi 
automatyczne wyłączenie się urządzenia;. Ta opcja zwiększa żywotność urządzenia 
i zapewnia większe bezpieczeństwo podczas użytkowania.

TechnologiaI  IonMultiplier
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Ponieważ:

Tak!

Tak!

Tak!

Tak!
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PROSTE, FALOWANE, KRĘCONE WŁOSY ZA JEDNYM RUCHEM RĘKI

• Silikonowe elementy izolacyjne • System blokowania

• Przewód zasilający 2,70 m

Ekologiczne (45 W)

• 1 rok gwarancji

PORADY DO USTAWIENIA TEMPERATURY 

Typ włosów                Ustawienie

Uszkodzone, farbowane lub cienkie  150 °C

Normalne      170 °C

Grube      190 °C

Kręcone      210 °C

Mocno skręcone    230 °C

• 5 ustawień temperatury
• Wyświetlacz temperatury LED
• Przełącznik włącz / wyłącz

• Silikonowa podkładka izolująca oraz ochronne nakładki na palce w zestawie
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