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Revolutionaire technologie
MaxlifePRO™ technologie – elektronisch 
aangedreven motor
MiraCurl™SteamTech geeft ultra lage trillingen, is stil en heeft een enorm lange 
levensduur: tot wel 10.000 uur!

SmartTech® technologie, veilig en energiezuinig
MiraCurl™SteamTech bevat 3 functies voor extra veiligheid en is energiezuinig.

•  Automatische uitschakeling:  als het apparaat langer dan 60 minuten 
aan staat, schakelt hij automatisch uit.

•  Slaap modus:  na 20 minuten inactief, daalt de temperatuur naar 150°C.

•  Bewegingssensor: beweeg en/of sluit het apparaat om de warmte
herstelfunctie direct te activeren. 

Stoom technologie
MiraCurl™SteamTech bevat een optionele stoomfunctie. Het krult het haar met 
behulp van stoom. Haarstyling met behulp van stoom werkt vrijwel hetzelfde als 
het haar straightener met behulp van stoom: door de hitte verdampt het vocht 
en krijg je direct een geweldige fixatie.  

Stoom zorgt daarnaast ook voor een extra mooi resultaat:
• Extra zachte en gladde krullen
• Extra glans

Voor perfecte krullen met een langdurig resultaat.

MiraCurl™SteamTech
•  zorgt elke keer weer voor perfecte krullen met oneindig veel styling 

mogelijkheden
• pas de warmte, tijd en type krul gemakkelijk aan
• te gebruiken met of zonder stoom
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Ceramic technology
The MiraCurl™SteamTech bevat een keramische krulkamer voor het creëren van 
gladde krullen.

Betrouwbaar & tijdbesparend
MiraCurl™SteamTech is voorzien van een krachtig verwarmingssysteem voor:
 Zeer snelle opwarming
 Directe warmteherstel voor temperatuurstabiliteit tijdens het gebruik

Dit is dé garantie voor een optimale en langdurige resultaten. 

Kenmerken
Precisie & controle

• 3 tijdinstellingen met pieptoonindicatie voor verschillende krul effecten
•  3 temperatuurinstellingen (190°C  210°C  230°C) voor langdurige resultaten 

en de mogelijkheid om het apparaat op elk haartype te gebruiken
•  Krulrichting controle voor een natuurlijk resultaat: rechts/links afwisselend. 
   Als je het haar krult wisselt de krulrichting automatisch na elke krul.

Veiligheid
• Aan/uit schakelaar met indicatielampje
• Controle van de opwarming van het haar (instellingen en geluidssignalen)
• Slaapstand na 20 min.  Automatische uitschakeling na 60 min.
• Antiblokkeersysteem
• Uitneembaar waterreservoir & reinigingsborstel
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Gebruiksgemak
MiraCurl™Steamtech, 
plaats een haarlok in het apparaat, 
sluit de tool om het haar automatisch in de krulkamer te laten opnemen 
en houdt een aantal seconden vast,
luister naar de geluidssignalen, 
wacht op 4 snelle pieptonen. 
Creëer moeiteloos de prachtigste krullen.

Voor diepgaande schoonheid! 

Zijdezacht met extra glans!

Mooie resultaten die langer meegaan!

 Exclusively for Hair Artists
w w w . b a b y l i s s p r o . c o m

BAB2665SE  

EAN 3030050099980


