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Alternatywa dla prostownicy - szczotka prostująca HSB601 Blaupunkt

Nienagannie ułożona fryzura to cel, który stawia sobie wiele kobiet każdego dnia. Szczególnie te Panie, które
codziennie zmagają się z niesfornymi lokami, marzą o prostych i gładkich włosach. Idealnym produktem, który
przychodzi z pomocą, gdy włosy ciężko okiełznać, jest szczotka prostująca włosy. Wystarczy kilka minut, aby uzyskać
gładkie pasma.

Model HSB601 marki Blaupunkt to wysokiej jakości szczotka pozwalająca wygładzić włosy i poprawić wygląd
fryzury. Łatwa obsługa, funkcjonalność i oszczędność czasu to tylko kilka zalet tego urządzenia.
Producent, projektując szczotkę, szczególną uwagę poświęcił trosce o zdrowe i odżywione włosy użytkowniczek,
wyposażając model HSB601 w specjalne pokrycie ceramiczno-keratynowe, w strukturze którego zawarto
rewitalizującą terapię olejkiem arganowym. Proces ten umożliwia sukcesywne uzyskanie miękkich i pełnych blasku
włosów, bez ich obciążania, działając jak nawilżająca i lecznicza kuracja.
Grzebienie szczotki prostującej (59 sztuk) zakończone silikonowymi osłonkami, pokryte zostały powłoką
ceramiczno-keratynową, dzięki czemu włosom nie grozi wysuszenie, mimo powtarzanej codziennie czynności
prostowania.
Trzydzieści siedem grzebieni zewnętrznych dodatkowo zadba o to, aby włosy zostały delikatnie, ale skutecznie
rozczesane. Uwalniana stopniowo keratyna wnika w strukturę włosów, pozostawiając je lśniące i wygładzone.
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Model HSB601 wyposażono także w dwa kanały jonizujące, które dodatkowo zapobiegną elektryzowaniu się i
puszeniu damskiej fryzury. Dzięki temu, że powierzchnia szczotki nagrzewa się równomiernie (18,6 m2), jest ona
odpowiednim wyborem dla wszystkich kobiet mogących cieszyć się gęstymi i grubymi włosami, jak i tych, których
pasma są cieńsze i bardziej delikatne.
Moc całkowita urządzenia wynosi 53W, a temperaturę, w zależności od kondycji włosów, można regulować za pomocą
przycisków w zakresie od 140 do 220°C, co gwarantuje to użytkowniczce szybkie i efektywne wyprostowanie włosów.
Sterowanie elektroniczne, szybkie nagrzewanie się dzięki grzałce PTC oraz czytelny wyświetlacz LED dopełnia
komfortu obsługi szczotki. Dla wygody użytkowniczek model HSB601 wyposażono w funkcję blokady klawiszy, po
przytrzymaniu wciśniętego przycisku „+” nie grozi nam przypadkowa zmiana ustawienia zadanej temperatury.
Producent zadbał także o zapominalskich, szczotka wyłączy się automatycznie po 60 minutach.
Intuicyjna w obsłudze, lekka i poręczna szczotka prostująca HSB601 marki Blaupunkt to świetna alternatywa dla
prostownicy i idealny produkt dla Pań, którym zależy na naturalnym efekcie, dobrej kondycji włosów i pięknie
wymodelowanej fryzurze. Wysoka jakość wykonania i perłowa obudowa z elementami w kolorze szampańskim i
czerni, czynią urządzenie eleganckim.
Specyfikacja techniczna:
-

Pokrycie ceramiczno-keratynowe
Rewitalizująca terapia olejkiem arganowym
Regulacja temperatury 160-220°
Wyświetlacz LED, elektroniczne sterowanie
Równomiernie nagrzewająca się powierzchnia szczotki (18,6cm2)
59 ceramicznych grzebieni prostujących zakończonych silikonowym osłonkami
37 grzebieni zewnętrznych delikatnie rozczesujących włosy
Dwa kanały jonizujące zapobiegające elektryzowaniu się i puszeniu
Szybkie nagrzewanie się dzięki grzałce PTC i 53W mocy
Waga: 0,41kg
Zasilanie: 120-240V~50/60Hz, moc 53W
Kod EAN: 5901750502767

Sugerowana cena detaliczna brutto: 79 zł
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