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הוא כאן! נסו את הDyson Corrale-
אנחנו ב  Dysonרוצים לגרום לדברים לעבוד טוב יותר .בשל כך ,התחלנו את מסע הטיפוח האישי
שלנו במחקר על מדע השיער .בדקנו אלפי קילומטרים של סוגי שיער שונים ,טקסטורות שונות ,עיצובי
שיער שונים ואתגרי שיער באופן כללי .והתוצאה מראה כי לא משנה מה סוג השיער ,מחליק השיער
 Dyson Corraleמייצר תוצאה של שיער חלק ומבריק וגורם פחות נזק לשיער עצמו.
עתה Dyson Corrale ,הגיע באופן רשמי לישראל ואנחנו שמחים להודיע לך שנבחרת להיות בין
הראשונים שמנסים את המחליק היחיד עם טכנולוגיית הפלטות הגמישות ,שמבטיחות  50%פחות
נזק.
מחליק השיער  Dyson Corraleעוצב במיוחד לשימוש נוח .יש לטעון את המחליק עד לכדי 100%
סוללה מלאה לפני שימוש וצילום סקירת המוצר/
אפשר גם למצוא את מדריך המהיר ל"איך מתחילים" ואת מדריך הטיפים שלנו לעיצוב " "how toבאתר
.Dyson.com
 Dyson Corraleבמספרים:
 7 .1שנות פיתוח המוצר.
 .2יותר מ 600-שעות של ניסיונות על ידי משתמשים אמיתיים ,שנערכו ב 5-מדינות שונות ועל ידי
 800משתתפים שונים.
 50% .3פחות פגיעה בשיער.
 15 .4צירים קטנים בכל פלטה.
 .5כל פלטה מיוצרת בדיוק לעובי של  0.065מילימטר – הרוחב של שיער אנושי.
 3 .6מצבי חום 185°C ,165°C :ו210°C-
 .7טכנולוגיית בקרת חום חכמה ,שמווסתת את הטמפרטורה של הפלטות  100פעמים בשנייה.
 .8סוללת ליתיום-יון בעלת  4תאים.
 .9הטענה מלאה תוך  70דקות.
 .10כבל טעינה מגנטי .360°
 25 .11מיליון ליש"ט הושקעו במחקר ובפיתוח.
 100 .12מיליון ליש"ט הושקעו במעבדות ,העסקת מאות מדעני שיער ,מהנדסים ואנשי מקצוע.
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מהי טכנולגיית הפלטות הגמישות?
ומה הכוונה ב 50%-פחות נזק בשיער?
"כל המחליקים פוגעים בשיער ,שלנו פוגע פחות – וזאת הסיבה לכך"
בשביל להחליק שיער נדרש שילוב של חום ,מתיחה ושליטה – "חום" בשביל לשבור את המבנה הכימי
של השיער" ,מתיחה" בשביל לעצב את המבנה ו"שליטה" בשביל לאפשר לחום ולמתיחה לשמור על
העיצוב.
שלא בדומה למעצבי שיער רגילים ,ל Dyson Corrale-יש פלטות גמישות המתאימות עצמן לשיער,
מאפשרות שליטה מיטבית ומעניקות עיצוב מתקדם יותר .הפחתת ההסתמכות על חום מפחיתה
ב -50%את הנזק לשיער.

המשוואה פשוטה  -פחות חום ,פחות צבע דהוי ,פחות פריזים ושוונצים בשיער – ועיצוב מתקדם
עבור כל סוגי השיער.

איך עוד ניתן להנות ממחליק השיער החדש?
בדומה למייבש השיער  Dyson Supersonicולמעצב השיער  ,Dyson Airwrapמחליק השיער
 Dyson Corraleמציע טכנולוגיית בקרת חום ,המשתמשת בחיישן פלטיניום שמווסת את הטמפרטורה
 100פעמים בשנייה .הטכנולוגיה הזאת מתקשרת עם מערכת השליטה של החום ,שמועברת בצורה
מדויקת.
מחליק השיער החדש
יכול עם כבל ובמצב
אלחוטי ,עם עוצמת חום
כמו מחליק המחובר
לחשמל .מופחתת בשיער
בזכות הפלטות
הגמישות .הודות
לטכנולוגיית הסוללה של
 Dysonולבקרת החום
החכמה .מומחיות של
 Dysonבייצור סוללות
הינה כבר משלב הפיתוח
של שואב האבק שפועל
ללא כבל – והיא זאת
שעומדת מאחורי עיצוב יכולות העבודה של מחליק השיער  .Dyson Corraleהמחליק עובד עם
סוללת ליתיום-יון בעלת  4תאים.
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להוציא את המיטב מהסקירה שלך
בשביל לחוות את ה Dyson Corrale-באופן מושלם ,יש להשתמש בו מספר פעמים לפני שמבצעים
את הסקירה .אנחנו מציעים גם לצפות במדריך הטיפים לעיצוב השיער שמוצגים בסרטון ה"how to"-
באתר .Dyson.com

התחלת העבודה – Unboxing
על מנת ליצור תוכן חזק עם מכשיר ה Dyson-ותמונות טובות ,יש לוודא שהפלטות פתוחות
והאביזרים מוצגים על הסטנד ,עם תיק הנסיעות העמיד בפני חום ו/או עם הלוגו של  Dysonשנראה
בבירור.
כשמתאפשר ,אנחנו מעודדים את הוצאת תוכן הקופסה ,בצורה שיראו בבירור מה היא מכילה .פעם
נוספת ,כאשר מצלמים את המכשיר ללא אביזר ,אנחנו ממליצים להראות אותו פתוח .בנוסף ,יש
להשתמש במכשיר בטמפרטורה הנכונה.

חשוב להדגיש גם את תוכן העיצוב ולראות את היתרונות של הפלטות הגמישות בשימוש בכל מצב
אפשרי .הפלטות צריכות להיראות בבירור בזמן העיצוב וכשמתאפשר חשוב גם להראות את הגמישות
שלהן ולאסוף חלק מהשיער.
אלו כמה דוגמאות:
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ממה להימנע כשיוצרים תוכן:

לגעת בלוחיות עם הידיים כדי להראות את הגמישות

להראות מותגים אחרים באותו צילום

להשתמש במכשיר עם כבל ,אלא רק אם רוצים להתחיל עם כבל
ואז להסיר אותו כדי להראות שזה פועל בלי

נכון ,המכשיר פועל ללא כבל ,אבל אין להשתמש בהגדרות שאינן
במסגרת השימוש הסביר – אפשר להראות את היכולת לעבוד
ולעצב באוטו או בבית ,אבל לא בפארק.

להימנע מיצירת אדים רבים על ידי כך שהשיער יהיה יבש לגמרי
לפני השימוש .בנוסף ,להשתמש בצורה הגיונית בהגדרות החום.
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מוצרים שהולכים יחד:
מחליק השיער  ,Dyson Corraleבדומה למחליקים אחרים ,הולך טוב ביחד עם מוצרי עיצוב אחרים
שמועדפים עלייך .יש להכין את השיער לפני העיצוב בעזרת הפורמולה להגנת השיער מהחום ,אולם
גם לוודא שהוא יבש לחלוטין לפני השימוש.
חשוב גם לשמור על ה Dyson Corrale-ולוודא שתכשירי השיער לא יצטברו עליו ,דבר שעשוי
להשפיע על תפקודו.
האם צריך לדאוג לשמירה על המחליק?
אנחנו ממליצים לנקות באופן קבוע את הפלטות הגמישות ,בשביל לשמור על כך שהן יישארו במיטבן.
ראשית ,לכבות את המחליק ולחכות עד שהפלטות יתקררו .אחר כך ,בעדינות לשפשף את הפלטות
עם בד מעט לח בשביל להוריד כל שארית של מוצרי שיער מהמכשיר.

טיפים וטריקים לעיצוב
הכנות:
לעולם לא להחליק שיער רטוב .השיער במצב החלש ביותר כשהוא רטוב .חשוב לוודא שהשיער יבש
לחלוטין לפני שמתחילים לעבוד עליו.
עבור שיער עבה או מסולסל יש לוודא שמפרידים את השיער לקבוצות קטנות יותר .לשיער דק יותר,
יש לקחת חלקים נרחבים יותר.
עבור סוג שיער  1או  ,2יש לוודא שמירה על עוצמת החום על ידי ייבוש השורשים עם הDyson -
 Supersonicועם מברשת שיער .אם יש קרקרפת רגישה ,יש לוודא שהאביזר לייבוש עדין מחובר
למכשיר או שאפשר להשתמש באביזר העיצוב.
עבור סוג שיער  3או  ,4יש למתוח את התלתלים בעזרת שימוש ב ,Dyson Supersonic-עם
האביזר לסירוק וייבוש תלתלים.
חשוב לזכור :פעולת הייבוש זה הבסיס לעיצוב השיער .המבנה
הכימי נשבר כשהשיער רטוב ומעוצב כשהשיער יבש ,זה הופך
את פעולת הייבוש לשיטה הטובה ביותר עבור המבנה הכימי
הזה.
מחליקי שיער מעצבים את השיער כשהוא במצב יבש ,אבל מייבש
שיער משתמש בפחות חום ויוצר פחות פגיעה בשיער .ובאמצעות שילוב של השיטות ,תוכלו לעצב
את השיער בצורה הטובה ביותר.
בסיסי – להחליק את השיער עם הDyson Corrale-
תמיד להתחיל עם השורשים .בשביל להגיע קרוב לשורשים ,צריך לאחוז בחלקים בזווית .אנחנו
ממליצים לשמור על תנועה יציבה על השיער בשביל לצמצם את מספר הפעמים שצריך לעבור עליו
ובשביל לוודא שהעיצוב יוצא אחיד.
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בנוסף ,יש לוודא שמשתמשים בהגדרות טמפרטורה נמוכה בקצוות של
השיער .יש לסיים את העיצוב עם תכשיר ההחלקה המועדף.
ליישור שיער קצר ,יש להטות את הלוחיות פנימה.
טיפ למתקדמים :בשביל החלקה מושלמת אפשר להשתמש במסרק-מחליק וב-
 Dyson Corraleבו זמנית .ניתן לצפות במדריך המלא באתר.
איך ממקסמים את זמן השימוש?
יש להניח את מחליק השיער  Dyson Corraleבעמדת ההטענה כאשר הוא לא בשימוש או
במעברים בין חלקי השיער בשביל למקסם את זמן העבודה .עבור עיצובים שלוקחים זמן רב יותר,
תמיד כדאי להתחיל עם סוללה טעונה במלואה.
ה Dyson Corrale -טעון במלואו לאחר  70דקות של הטענה.
האם המחליק נכבה אוטומטית אם משאירים אותו במקרה דלוק?
כן .אם המחליק נשאר במקרה דולק יותר מ 5-דקות ,הפלטות מתחילות להתקרר באופן אוטמטי.
צליל התראה יישמע כל  10שניות וכפתור ההדלקה יהבהב .לחיצה על כל כפתור יפעיל אותו מחדש.
אם ה Dyson Corrale-נשאר דלוק למשך יותר מ 5-דקות ,הוא ייכבה באופן מוחלט.

להסתובב בקלות ,אבל בבטחה
קיימות הגבלות על נסיעה עם מוצרים שמשתמשים בסוללות ויכולים להגיע לחום גבוה ,כך על פי
איגוד התעופה האזרחי (ה .)ICAO-ההערכה היא שה-
 Dyson Corraleייחשב לכזה ויהיה נתון להגבלות האלה .עם
זאת ,את ה Dyson Corrale-אפשר להיכנס לכבודת היד
ולשים אותו על "מצב טיסה" (כשמסירים את תגית "מצב
הטיסה" מבודדים את הסוללות מהאלמנטים שיכולים
להתחמם).

כמובן שנדרשת הסכמה של חברת התעופה על נסיעה עם מכשיר עם סוללה שיכול לייצר חום.
מחליקים ללא כבל נמצאים בקטגוריה הזאת ,לכן אנחנו ממליצים לדבר עם חברת התעופה לפני.
יש להסביר שלתגית "מצב הטיסה" של המכשיר ,שמבודדת את ההתחממות הסוללה ,נעשתה
בשביל לעמוד בהגבלות של איגוד התעופה האזרחי (ה .)ICAO-אם מאבדים במקרה את התגית
שמסירים בשביל "מצב הטיסה" ,יש לפנות ל.Dyson-
אנחנו אומרים זאת יחד עם ההבנה שטיסות בשטח הניהול של יפן ,מכילות לעיתים הגבלות הדוקים
יותר ,במיוחד עבור מחליקים ללא כבל ,שמחייבים שהסוללה תנותק לגמרי מהמכשיר עצמו – דבר
שבלתי אפשרי עם העיצוב הנוכחי של ה( Dyson Corrale-לכן ,מוצרים מהסוג הזה לא מורשים
לעלייה למטוס בטיסות מיפן וליפן).
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בשביל להשתמש ב"מצב טיסה" ,יש לעקוב אחר ששת הצעדים הבאים:
 .1לפני אריזה של המחליק ,לנעול ולהוציא את תגית "מצב
הטיסה" .לא למשוך אותה לחלוטין.

 .2ללחוץ על כפתור ההדלקה ולבדוק אם האייקון של המטוס
מופיע על המסך.

 .3לסגור ולנעול את המחליק ואז למקם אותו בתיק הנסיעות
העמיד לחום.

 .4להכניס את תגית "מצב הטיסה" לתוך המגן שלה בשביל
שלא תישבר.

 .5לאחסן בכבודת היד ולא במזוודה.

 .6להשאיר את תגית "מצב הטיסה" לא מחוברת לאורך כל
הטיסה
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