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Направете си мечтаната прическа
Girl Glam
Това е светът на момичетата. Многофункционалният уред за прически Girl Glam има пет приставки за оформяне, за да
сменяте прическата си толкова често, колкото пожелаете. Идеалният уред за прически за чаровните момичета, които искат
да бъдат различни.

Лесна употреба
Студен връх за по-лесна и безопасна употреба
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
Светлинен индикатор вкл./изкл.
Безопасна поставка за лесна употреба
Включен е калъф за пътуване
Индикатор за готовност
В комплекта: шноли за лесно оформяне на прическата
Удобно джобно огледалце

Красиво оформена прическа
Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса
Приставка за къдрене, за добавяне на обем
Спирала с плъзгач за прекрасни масури
Голяма маша за къдрене за големи къдрици
Приставка за изправяне за създаване на прелестна и гладка коса
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Акценти
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.

Приставка за изправяне
Керамичните пластини се плъзгат без усилие през
косата ви, като я правят идеално права и бляскава.

Приставка за къдрене

Тази приставка придава на косата ви чудесен закачлив
вид.

Спирала с плъзгач
Просто следвайте извивките, за да създадете най-
прелестните масури. Никога не е било толкова лесно!

Голяма маша за къдрене
Ако искате да създадете прекрасни къдрици или
вълнисти кичури, имате нужда от тази голяма
приставка за къдрене с голям диаметър.

Пет различни приставки
С петте различни приставки можете да оформите
пет различни прически.

Триъгълно езиче
С тази оригинална форма на машата можете да
проявите творчество и да създадете невероятни
форми и усукани кичури.

Шноли
Използвайте шнолите, за да направите кичури. Това
ще ви помогне лесно да оформите цялата си коса.

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.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта
кабела, за да предотврати заплитане.

Индикатор за готовност

Показва кога уредът за прически е достигнал
подходящата температура, за да виждате с един
поглед кога сте готови да започнете.

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

Калъф за пътуване
Към този модел е приложен калъф за пътуване и
удобно съхранение. Стилният калъф е проектиран да
побира сешоара и принадлежностите и да ги пази от
повреда.

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

Светлинен индикатор вкл./изкл.

Светлинен индикатор вкл./изкл.
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Спецификации
Технически спецификации
Цвят/покритие: Прозрачно розово с червено-розово
Захранване: макс. 16 W
Напрежение: 220-230 V
Дължина на кабела: 1,8 m
Материал на корпуса на машата: Компютър

Тегло и размери
Размери на A-кутията: 485x270x245 mm
Размери на F-кутията: 230x220x60 mm
Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 0,88 g

Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 0,88 g
Брой F-кутии в една A-кутия: 8
Нето тегло на изделието, вкл. принадлежностите:
730 g
Тегло на A-кутията: 7,6 g

Палет
Брой пластове: 7
Брой A-кутии в един пласт: 6
Количество палети: 336 pcs

Сервизно обслужване
Резервни части

Логистични данни
Страна на произход: КНР
EAN F-кутия: вж. товарителницата за страната
12NC код: 8844-680-01
EAN A-кутия: вж. товарителницата за страната
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