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Heeft een uitzonderlijk formaat platen 38 x 120 mm
u Meer dan 45 cm² oppervlakte
 
Voor droog of nat haar

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.
 u geen wrijving voor nog meer gladheid
 u geen chemische middelen nodig voor bescherming tegen de hitte
 u gelijkmatige warmteverdeling over de platen
 
De platen:
 1. 3 x harder & langdurigere fixatie*
 2. 3 x gladder
 3. Onverslijtbaar voor chemische middelen
 4. Langdurig & perfect resultaat
 5. Met respect voor het haar 
 
Voor perfect & langdurig resultaat:
 ·  behoudt de integriteit van het haar
 ·  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 
 

Advanced Heat Management™ systeem
De straightener bevat het nieuwste keramische verwarmingssysteem, het Advanced Heat Management 
System™, dat constant nauwkeurig de temperatuur weergeeft. Door deze technologie warmt het 
apparaat direct op tot een zeer hoge temperatuur. De temperatuur instelbaar tot op de halve graad 
nauwkeurig en heeft een direct herstel van de temperatuur. 
 

Perfect resultaat
De 38 mm brede platen zijn geschikt voor elke haarlengte, van halflang tot lang. Daarnaast zorgen de 
temperatuurinstellingen van 115°C tot 230°C ervoor dat het apparaat ook te gebruiken is op elk type 
haar. Van het meest kwetsbare tot het meest onhandelbare en van het dunste tot het grofste haar. 
  u  Perfecte straightening van elk haartype, van natuurlijke hair extensions tot etnisch haar. 

Platen met exclusief ventilatiesysteem om de straightener te gebruiken op vochtig haar.
  u Behoud van de natuurlijke vochtbalans van het haar.
  u Verbeterd effecten van haarverzorgins- en stylingproducten

38 mm straightener 

* In vergelijking met Nanotitanium Sol-Gel platen



Dry & Straighten
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Veiligheid & energiezuinig
Silicone hittebestendig matje
 u Tijdens het gebruik, altijd het apparaat laten rusten op dit matje voor bescherming ondergrond.
Milieuvriendelijk
 u  200 Watt startvermogen wat teruggebracht wordt tot 60 Watt als het apparaat op temperatuur 

is, voor energiebesparing.

Kenmerken
• EP TECHNOLOGY 38 mm x 120 mm platen
• Exclusief ventilatiesysteem 
• Advanced Heat Management System™: onmiddellijk op temperatuur
• Regelbare temperatuur met 5 standen  (115°C – 140°C – 170°C – 200°C – 230°C)
• Aan/uit-schakelaar met controlelampje
• Professioneel meedraaiend snoer (2,70 meter)
• Geïsoleerd silicone hittebestendig matje
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