
Преса за изправяне на
коса
HP4625/00

С външен вид от Salon, където и да отидете
Комплект Salon Styling
Тази маша за изправяне на коса осигурява резултати като във фризьорски салон за жени, които непрекъснато са в движение.
SalonStraight Want2Move е сгъваема и загрява само за 30 секунди, така че можете да започнете да оформяте прическа веднага,
където и да сте. Приложена е и топлоустойчива пътна чантичка.

Лесна употреба
За две напрежения, за ползване навсякъде по света
Топлоустойчив калъф
Сгъваема дръжка за лесно пренасяне
Удобно джобно огледалце
Компактен дизайн за лесно боравене
Включено: Прецизно бръснене по лицето и подстригване на вежди

Красиво оформена прическа
Температура 180°C за красиви резултати
Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Пести време
Моментално загряване: готова за използване за 30 секунди
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Акценти Спецификации
Керамични пластини

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и
естествено издръжлива, поради което е един от най-
добрите материали за изправящи пластини.
Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я
правят идеално бляскава.

Температура 180°C

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

Моментално загряване
Вече няма да чакате уреда за прически да загрее -
тази функция позволява да го включите и да
започнете да оформяте прическата си веднага.

Сгъваема дръжка

Този сешоар има предимството на сгъваемата
дръжка. Това го прави малък и компактен, а също и
лесен за побиране и в най-тясното пространство, за
да можете да го вземете практически навсякъде.

Компактна конструкция

Компактен и ергономичен, този уред за прически има
предимството на интелигентна и модерна
конструкция. Затова той е лек и лесен за ползване, и
в същото време достатъчно малък, за да може да се
съхранява практически навсякъде.

За две напрежения

За две напрежения, за ползване навсякъде по света

Топлоустойчив калъф
Този топлоустойчив калъф е идеален за оформяне на
прическа по време на пътуване. Забравете чакането
уредът за прическа да изстине. Просто го
съхранявайте в топлоустойчивия калъф, включен в
комплекта.

Джобно огледалце
Проверете дали косата ви е все така добре
оформена, по всяко време.

Машинка за прецизно оформяне
Включено: Прецизно бръснене по лицето и
подстригване на вежди

 

Технически спецификации
Цвят/покритие
Напрежение: ~100-240 V
Дължина на кабела: 1,8 m
Материал на корпуса на машата: PET
Мощност, маша: 17 V
прав ток, честота (маша): 50/60 Hz
Напрежение, самобръсначка за лице:
1,5 прав ток V
Мощност, самобръсначка за лице: 0,45 W

Тегло и размери - F-кутия
Нето размери на изделието без принадлежностите:
300 (Д) x 45 (Ш) x 50 (В) mm
Размери на F-кутията: 225(200) (Д) x 70(62) (Ш) x
240 (В) mm
Нето тегло на изделието, вкл. принадлежностите:
400 g
Обем на F-кутията:
3490 см³
Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 590 g

Палет
Брой пластове: 7
Количество: 280
Размери на палета: 1200 x 800 mm
Брой A-кутии в един пласт: 5

Тегло и размери - A-кутия
Размери: 466 (Д) x 313 (Ш) x 258 (В) mm
Брой F-кутии в една A-кутия: 8
Тегло: 5100 g

Сервизно обслужване
Резервни части

Логистични данни
Страна на произход: Китай
EAN F-кутия
CTV код: 8844-625-00
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