
Babyliss PRO
Plaukų tiesintuvas

REF. BAB2555TE
PROFESIONALUS PLAUKŲ TIESINTUVAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS
TURMALININĖMIS PLOKŠTELĖMIS
Plaukų tiesintuvas su ypatingai siauromis (24mm) plokštelėmis dengtomis turmalinu. Tai

naujausia keramikos ir turmalino  kombinacija, kurios pagalba, kaistant kristalams, plaukų
tiesinimas tampa greitesnis ir efektyvesnis. Skleidžiantis neigiamiems jonams, naudojant šį
tiesintuvą plaukai mažiau elektrinasi. Tiesinimo rezultatas bus efektyvesnis jei naudosite plaukų
tiesinimo priemones Babyliss PRO.
SAVYBĖS:

• Turmalinu dengtos plokštelės.
• Greitas įkaitimas.
• Temperatūros reguliavimas.
• Indikatorinė lemputė.
• Neįkaistanti rankena.
• Dizainas pritaikytas tiksliam plaukų formavimui.
• Lankstus maitinimo kabelis

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS PAGAL PLAUKŲ TIPĄ:
Ploni, dažyti, lūžinėjantys plaukai 1-2
Normalūs plaukai 2-3
Stori plaukai 3
Banguoti plaukai 3-4
Garbanoti plaukai 4-5

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų

su vandeniu ar kitais skysčiais.
• Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes

vanduo jam pavojingas net išjungus.
• Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė.
• Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės

turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtinai turi būti išjungtas iš maitinimo

tinklo. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų jautrių paviršių ir
visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.

• Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu
buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš
maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik

garantinio aptarnavimo centre.
• Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC,

taip pat 93/68/EEC.
• Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso.
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