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Hosszantartó, egyenes frizura
SalonStraight Ceramic

Szeretne hosszan tartó, egyenes frizurát? A SalonStraight Ceramic – akárcsak a profik készülékei – 200 ºC-os

hőmérsékletre melegszik fel, kerámialapjai pedig csodálatosan fényes és egyenes eredményt adnak.

Egyszerű használat
Egyszerűbb és biztonságosabb, hőszigetelt formázóvég

Egyszerűen lezárható, a kényelmes tárolás érdekében

1,8 méteres hálózati kábel

Gyönyörűen formázott haj
Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

200 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Változtatható hőfokbeállítás a tökéletesen sima hajért, minden hajtípushoz

Időmegtakarítás
Azonnali felmelegedés: 30 másodpercen belül használatra kész



Hajegyenesítő HP4642/00

Fénypontok Műszaki adatok
Kerámia lapok

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb

alapanyaga a kerámia, mely természetéből

adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok

könnyedén siklanak végig a haján, a haja

pedig tökéletesen csillogó lesz.

200 °C-os professzionális hőmérséklet
Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Változtatható hőfokbeállítás
A változtatható hőfokbeállítás lehetővé teszi a

formázási hőmérséklet alacsonyról magasra

történő gyors és egyszerű változtatását.

Segítségével kiválaszthatja a haja és igényei

számára legmegfelelőbb hőmérsékletet, hogy

a végeredmény minden esetben tökéletes

legyen.

Azonnali felmelegedés
Nem kell többé hosszasan várakoznia, amíg a

hajformázó felmelegszik; csak bekapcsolja, és

már kezdheti is a hajformázást.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja azt; ez

biztonságos és egyszerű használatot tesz

lehetővé.

Egyszerűen összezárható

A hajegyenesítő egyszerű összezáró

mechanizmussal rendelkezik. A készülék alsó

részén található zárszerkezet gyors és

egyszerű összezárást tesz lehetővé, és

megóvja a hajegyenesítőt a véletlen

sérülésektől.

1,8 méteres kábel

1,8 méteres hálózati kábel

Műszaki adatok
Feszültség: 220-240 V

Kábel hossza: 1,8 m

Szín/felület: Fekete, aranyszínű kerámia-

bevonatú lapokkal

Bevonat anyaga: PET

Fűtőelem típusa: PTC

Csomagolás tömege és mérete
Termék méretei tartozékok nélkül: 310 (Ho) x

30 (Szé) x 13 (Ma) mm

F-doboz méretei: 320 x 80 x 150 (Ma) mm

A termék nettó tömege tartozékokkal együtt:

461,6 g

F-doboz térfogata: 3840 cm³
Csomagolás tömege [termékkel együtt]:

734 g

Raklap
Rétegek száma: 6

Raklapméret: 1200 x 800 mm

Gyűjtőcsomagolások száma rétegenként: 6

Raklapmennyiség: 288 pcs

Gyűjtőcsomagolás tömege és mérete
Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 8

A-doboz méretei: 340 x 335 x 324 (Ma) mm

Gyűjtőcsomagolás térfogata: 36903,6 cm³
Gyűjtőcsomagolás tömege: 6472 g

Szervizelhetőség
Csere

Logisztikai adatok
CTV kód: 8844-642-00

Származási hely: Kína

EAN: Bővebb információkat lásd a

csomagolásban található leírásban
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