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PLAUKŲ GARBANOJIMO ŽNYPLĖS BABYLISSPRO BAB2658EPCE

Išraiškingos garbanos ir vizualiai didesnis plaukų tūris.

Padeda formuoti šukuosenas ir plaukų tekstūrą.

Paslankios garbanojimo plokštelės užtikrina 100% kontaktą su plaukais.

EP technologija 5.0

Šios technologijos veikimo principai primena naudojamus juvelyrinių gaminių apdirbime. Galvanizuojant sukuriamas mikrometrinių

metalo dalelių sluoksnis, kuris suteikia ilgai išliekantį efektą.

• Jokios trinties – kad plaukai būtų dar minkštesni;

• Jokių cheminių medžiagų – kad plaukai būtų atsparesni karščiui;

• Tolygiai po plokšteles paskirstoma šiluma.

Garbanojimo plokštelės:

1. 3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės palyginti su nanotitano sol-gel metodu pagamintomis plokštelėmis;

2. 3x glotnesnis paviršius;

3. Atsparios cheminėms medžiagoms;

4. Puikus ir ilgai išliekantis plaukų garbanojimas;

5. Tausojami plaukai.

Puikūs ir ilgai išliekantys rezultatai:

• Išsaugo plauko vientisumą;

• Plaukai minkšti ir žvilgantys;

• Dėl tolygaus šilumos paskirstymo suformuosite šukuoseną greičiau ir ji išliks ilgiau.

Tinka intensyviam profesionaliam naudojimui:

• Prietaisas atsparus cheminiams preparatams ir dideliam karščiui, nenusidėvi;

• Kur kas švelnesnis kaitinimo plokštelių paviršius;

• Sutaupysite laiko ir energijos.

Pažangi Heat Management™ sistema

Šiose plaukų garbanojimo žnyplėse įrengtas automatiškai reguliuojamas kaitinimo elementas, Heat

Management™, kuris leis tiksliai ir tolygiai reguliuoti prietaiso temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas įjungtas įkais labai

greitai ir iki labai aukštos temperatūros, be to, temperatūrą nustatyti galėsite pusės laipsnio tikslumu. Prietaisas greitai reaguoja į

nustatymų pakeitimus ir užfiksuoja šilumos praradimą.

Puikūs rezultatai

Šiluma tolygiai paskirstoma po visą prietaiso garbanojimo plokštelių plotą.

Paslankios plokštelės leis paskirstyti spaudimą po visą garbanojamą plotą, todėl tolygiai sugarbanosite visus plaukus. Kad ir kokio

pločio sruogą nutarsite garbanoti, spaudimas bus tolygiai paskirstomas po visą plaukų plotą.

• Vienodas slėgis ir tolygus šilumos paskirstymas po visas garbanojimo plokšteles užtikrins puikius rezultatus ir išraiškingas

garbanas.
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Universalus prietaisas

38mm pločio garbanojimo plokštelės leis greitai sugarbanoti bet kokio ilgio, tiek vidutinio ilgio, tiek ilgus, plaukus. Žnyplių

temperatūra reguliuojama, taigi galėsite prietaisą naudoti ir plonų bei trapių, ir storų, šiurkščių plaukų formavimui.

Universali įtampa – prietaisas pritaikytas naudoti visame pasaulyje.

Saugus ir energiją tausojantis naudojimas

Užrakto sistema.

• Greitas įkaitimas.

• Optimalus užrakinimas ir saugumas.

Prietaisas turi silikoninį karščiui atsparų kilimėlį.

• Kai prietaisas įjungtas, laikykite prietaisą ant karščiui atsparaus kilimėlio, kad apsaugotumėte stalo paviršius.

Prietaisas pagamintas laikantis aplinkosaugos reikalavimų.

• 50 W galia.

Funkcijos ir savybės

• EP technologijos 38mm garbanojimo plokštelės

• Heat Management System™: staigus plokštelių įkaitinimas

• Temperatūros valdiklis – 5 parinktys (140°C – 160°C – 190°C – 210°C – 230°C)

• Užrakto sistema: kad būtų patogiau laikyti prietaisą ir apsaugotumėte garbanojimo paviršius

• ON/OFF mygtukas ir indikatoriaus lemputė

• 2.70 m laidas

• Karščiui atsparus, daugiasluoksnis kilimėlis iš silikono

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt


