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GHD ECLIPSE ®
een nieuwe styler voor een nieuw tijdperk

 GHD ECLIPSE ® is de nieuwe en innovatieve styler GHD. In staat om snel en
gemakkelijk temmen elk haartype, GHD ECLIPSE ® een revolutie zal haar styling
moeilijker. Door middel van de nieuwe technologie gepatenteerde tri - zone ™ - exclusief
ontwikkeld door onderzoekers ghd in te luiden een nieuw tijdperk van styling - GHD
ECLIPSE ® is in staat om je haar moeilijker, zoals die erg krullend, kroes of afro
transformeren. Hij heeft ook in geslaagd om stijl grote delen, waardoor het veel sneller
styling haar. 

 De nieuwe GHD ECLIPSE ® maakt gebruik van de directe warmte die afkomstig is van
de perfect gevormde messen, om het beste resultaat ooit in de kortst mogelijke tijd
gerealiseerd te krijgen. De nieuwe tri - zone 6 ™ gebruikt intelligente sensoren (drie aan
elke blade) om het warmteverlies tijdens het stylen voorkomen en houdt de temperatuur
constant op 185 ° C, de ideale temperatuur voor de beste resultaten. 

 Specificaties:
• Nieuwe generatie technologie. De unieke en gepatenteerde technologie maakt gebruik
van zes trizone ™ intelligente sensoren (drie mes) om verlies van warmte tijdens het stylen
te voorkomen en houdt de temperatuur constant bij elke pass.
• Een warmte efficiënter. De temperatuur van 185 ° C constant gedurende de duur van de
vormgeving gehandhaafd. Dit is de ideale temperatuur voor het stylen van het haar en de
beste resultaten.
• Styling in een enkele pass. Verrassende resultaten van de eerste pass.
• Stroken van precisie ultra- dun. Om meer warmte op het haar, een hoger rendement en
een onberispelijke styling overdragen.
• Body kouder aanvoelt. Aerogel isolatie voor meer comfortabele grip. 
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