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STOOM ZORG
stoom plaat met titanium platen

De plaat stoom zorg is de professionele plaat met stoom emissie. De combinatie van
stoom en de lotion , Keraloe, (opgebouwd uit keratine en Aloë Vera) versies van
voedingsstoffen en beschermende eigenschappen bij elke stap is het invoeren van de
haarschacht, beschermt het en het gehydrateerd voor een lange tijd. Een echte kuur voor
haar. De stoom uitgestoten produceren een langdurige strijken vocht-proof , voorkomt de
vorming van gespleten punten en vermijdt de schade veroorzaakt door de warmte typisch
van traditionele platen. De gerechten gemaakt van Titanium Ion & toermalijn zijn
ioniserende actie en maak uw haar zacht en glanzend zoals zijde voor een extra glad
styling en duurzaam. Titanium , wordt dat een element met zeer hoge hittebestendigheid
laat de verdeling van de zelfde, voor een gladde en gezond snel. De keramische
weerstand die MCH technologie maakt het mogelijk de plaat te bereiken de temperatuur in
een paar seconden tot 230° C en houdt het constante doorheen de tijd.

Functies:
• stoom functie voor perfecte styling effect langdurig gladde , anti-vocht;
• behandeling met stoom en Keraloe lotion;
• Titanium platen & Ion toermalijn;
• ioniserende eigenschappen;
• keramische weerstand MCH technologie: homogene en constante warmte;
• ergonomische ontwerp is licht en handig;
• verstelbare kam tot verdwijnen;
• Verwisselbare tank.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• digitale temperatuur regelbaar van 150° C tot 230° C;
• Digitale LCD-display;
• breedte 3 , 8 cm gerechten;
• lengte 9 , 5 cm gerechten;
• Automatische uitschakeling in geval van oververhitting.
• Automatische uitschakeling in geval van onbruik (timer 60 minuten);
• 20 ml tankinhoud;
• elektrische kabellengte 3 m;
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• Professionele 360° draaibare koord.
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