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Csillogjon a haj!
SalonStraight aktív ionos hajegyenesítő

Az ionos technológiát használó, széles lappal rendelkező hajkiegyenesítő segítségével a kívánt gyönyörű frizura

elkészítéséhez kevesebb idő is elég. Az extra nagy lapokat kifejezetten a vastag szálú, illetve hosszú hajhoz

fejlesztették ki, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű hajat lehessen formázni

Egyszerű használat
1,8 m-es kábel a maximális rugalmasságért

Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Univerzális feszültségválasztás

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

Gyönyörűen formázott haj
210 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében

Extraszéles lapok a jobb eredményért, hosszú vagy vastag szálú hajhoz

Kevésbé károsítja haját
A kerámia bevonat rendkívül könnyedén siklik



Hajegyenesítő HP8315/00

Fénypontok Műszaki adatok
Széles lapok

Ezeket az extra széles hajegyenesítő lapokat

kifejezetten hosszú, illetve vastag szálú hajhoz

tervezték. A szélesebb lap segítségével

egyszerre nagyobb mennyiségű hajat tud

kiegyenesíteni, így csökkenthető a

hajformázásra szánt idő.

Ionos kondicionálás

Ionos légáram a csillogó és sima haj

érdekében

Kerámiabevonat

A sima, kerámia bevonatú lapok megvédik a

hajat a formázás közbeni sérüléstől.

210 °C-os hőmérséklet

210 °C-os, fodrászszalonokban is használt

hőmérséklet a tökéletesen egyenes hajért

Azonnali felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60

mp alatt használatra kész

1,8 méteres kábel
1,8 m-es kábel a maximális rugalmasságért

Elforgatható vezeték
Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

Egyszerűen összezárható
Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Univerzális feszültségválasztás

Univerzális feszültségválasztás, hogy a

készülék tökéletes útitársa lehessen

Jellemzők
Kerámiabevonat

Elforgatható vezeték

Műszaki adatok
Kábel hossza: 1,8 m

Maximális hőmérséklet: 200 °C

Felmelegedési idő 100 °C-ra: 30 sec

Hajtípus
Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Hosszú, Közepes, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú

Szerviz
2 év világszerte érvényes garancia
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