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Revolutionaire technologie
EP TECHNOLOGY 5.0
Micrometrische metallic coating die door middel van galvanisatie is 
aangebracht. Een zeer technisch proces dat vergelijkbaar is met hoe sieraden 
worden verguld. 
- geen wrijving voor nog meer gladheid
- geen chemische middelen nodig voor bescherming tegen de hitte
- gelijkmatige warmteverdeling over de platen

EP TECHNOLOGY 5.0 platen 
Zijn:
• 3 x harder & langdurigere fixatie
• 3 x gladder
• Onverslijtbaar voor chemische middelen

Geeft:
• Langdurig & perfect resultaat

Met:
• Respect voor het haar 

Advanced Heat Management™ system
De straightener bevat het beste zelfregulerende verwarmingssysteem, het 
Advanced Heat Management System™. Dankzij deze technologie wordt de 
temperatuur constant nauwkeurig weergegeven en de temperatuur continue 
gereguleerd. De straightener heeft een direct herstel van de temperatuur.

Gegarandeerd:
• onmiddellijk op temperatuur
• consistente temperatuur tot 230°C

Exclusieve ultrasone technologie
Ultrasone technologie transformeert water in een koele fijne mist, die glans 
creëert en het haar hydrateert. 

De koele fijne mist, gegenereerd door de ultrasone, wordt gelijkmatig 
verdeeld vanuit het midden van de platen, waardoor de intensiteit van de 
warmte op het haar afneemt en de integriteit van het haar zo behouden 
wordt. 
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Perfect & langdurig resultaat
De koele mist heeft een onmiddellijk verzachtende werking op het haar. 
De hydraterende werking zorgt voor vermindering van wrijving op het haar, 
je glijdt door het haar heen. Door het straightenen maak je het haar glad, 
soepel en glanzend. 

De platen glijden moeiteloos door het haar en geven een super gladde styling 
met een schitterende hoogglans afwerking. Met slechts één glijbeweging 
creëer je perfect steil haar, zelfs wat dikker en grover haar. 

Precisie & controle
• Ultrasone koele fijne mist met aan/uit schakelaar
•  Regelbare temperatuur met 5 standen (150°C – 170°C – 190°C – 210°C – 

230°C) voor langdurige resultaten en te gebruiken op elk haartype
• Display voor precieze temperatuurregeling
• Lock mechanisme voor het verwijderen van het waterreservoir
• Hittebestendige buitenzijde voor extra comfort

Voor diepgaande schoonheid 
Mooie resultaten die langer meegaan!

Kenmerken
• 230 °C

• EP TECHNOLOGY 5.0 met 28 mm x 110 mm platen

• Koele mist functie

• Uitneembaar water reservoir 

• Lock mechanisme op het waterreservoir

• Ultrasone mist aan/uit schakelaar

• Keramisch verwarmingselement

• Onmiddellijk op temperatuur

• Digitale temperatuurregeling

• Display voor temperatuuraanduiding

• Aan/uit schakelaar

• Reinigingsborstel

• Professioneel meedraaiend snoer (2,70 meter)
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