
Маша за къдрене

  Стебло 32 мм

Професионална температура 210°C

Керамично покритие

Автоматично изключване

 
HP4684/00

Чудесни игриви къдрици и вълни
Маша за къдрене SalonCurl Pro
Накъдрете се. SalonCurl Pro е маша за къдрене с 38-милиметров цилиндър и керамично турмалиново покритие, осигуряващо
големи, игриви къдрици и максимален блясък

Лесна употреба
Студен връх за по-лесна и безопасна употреба
Автоматично изключване след 60 минути
Безопасна поставка за лесна употреба
Захранващ кабел 1,8 м
Универсално захранване
Индикатор за готовност на LCD екрана
Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Красиво оформена прическа
Професионално висока температура 210°C за идеален резултат като от фризьорски салон
38-мм пластина за игриви къдрици и естествени вълнисти кичури

По-малко увреждане на косата
Керамично-турмалиново покритие за здрава и блестяща коса
Цифрови настройки на температурата



Маша за къдрене HP4684/00

Акценти
38-мм пластина

Ако искате да създадете игриви къдрици или
естествени вълнисти кичури, ви трябва маша за
къдрене с голям диаметър. 38 мм е идеалният
размер за създаване на модни широки къдрици и
вълнисти кичури. Това наистина е изборът на
професионалистите.

Керамично-турмалиново покритие

Керамично-турмалиновото покритие гарантира
идеално разпределяне на температурата по
повърхността на цилиндъра за блестящи и гладки
къдрици.

Професионална температура 210°C

Тази висока температура ви позволява да оформите
различно прическата си, постигайки идеален вид, все
едно току-що излизате от фризьорския салон.

Цифрови настройки на температурата

Цифровите настройки на температурата позволяват
лесно и бързо да изберете необходимата ви функция
или да регулирате температурата за оформяне на
прическа, като използвате цифровия дисплей. Това ви
позволява да изберете идеалната температура за
вашия тип коса и конкретните ви нужди. В резултат
имате идеално оформена прическа с натискане само
на един бутон.

Моментално загряване

Машата за къдрене загрява бързо и е готова за
използване след 60 секунди.

Безопасна употреба

Някои преси за изправяне и маши за къдрене на коса
са оборудвани с функция за автоматично изключване.
Тя е създадена, за да ви осигури спокойствие. Ако
бъде оставен включен, уредът ще се изключи
автоматично след 60 минути.

Студен връх

Върхът на уреда за прически е направен от
специален топлоизолационен материал, за да не се
загрява. Можете да го държите без риск, докато
оформяте прическата, за оптимално лесна употреба.

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м

Индикатор за готовност
Символът за температура спира да мига, когато
машата е загряла и е готова за използване.

Безопасна поставка
Безопасната поставка ви позволява да оставите
машата за къдрене по безопасен начин по време на
употреба.

Универсално захранване

Работи с напреженията в цял свят – идеалният
придружител при пътуване
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Спецификации
Технически спецификации
Време на нагряване: 60 сек.
Керамично покритие
Цвят/покритие: тъмносиньо и златисто
Диаметър на цилиндъра: 38 mm
Дължина на кабела: 1,8 m
Максимална температура: 210 °C
Индикатор за готовност

Индикатор за готовност
Студен връх
Нагревател тип: Керамичен нагревател PTC
Въртящ се кабел
Халка за окачване
Температурен диапазон: цифрови настройки

Тип коса
Краен резултат: Mеки къдрици и вълнисти кичури
Дължина на косата: Дълга, Средно
Гъстота на косата: Тънка, Гъста, Средно

Сервиз
2 години международна гаранция
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