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Изправяне и предпазване - две действия наведнъж
SalonStraight DUO
Предпазните охлаждащи пластини от мрамор на SalonStraight DUO поглъщат излишъка 
от топлина веднага след изправянето, така че крайната температура на косата е много 
по-ниска в сравнение с други маши за изправяне, работещи на същата температура.

Лесна употреба
• Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
• Easy lock за удобно прибиране
• Автоматично изключване след 60 минути
• Светлинен индикатор вкл./изкл.
• Ключ за вкл./изкл.
• Халка за лесно и удобно съхранение
• Топлоустойчив калъф
• Захранващ кабел 1,8 м

Красиво оформена прическа
• Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса
• Професионално висока температура 210°C за идеален резултат като от фризьорски салон
• Регулируеми настройки на нагряването, гарантиращи гладък резултат за всеки тип коса



 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.

Регулируеми настройки на 
нагряването
Регулируемите настройки на нагряването ви 
позволяват бързо и лесно да промените 
температурата за оформяне на прическа от 
ниска на висока. Това ви дава възможност 
да изберете идеалната температура за 
вашата коса и конкретните ви нужди, така 
че винаги да можете да получите гладкия 
стилен резултат, който желаете.

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.

Мраморна предпазна пластина
Предпазните пластини от бял мрамор 
поглъщат излишъка от топлина веднага след 
изправянето с цел ограничаване на 
евентуални увреждания на косата.

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.

Ключ за вкл./изкл.
Ключ за вкл./изкл.

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на 
дръжката и дава още една възможност за 
съхранение, особено удобна за използване 
вкъщи или при отсядане в хотел.

Въртящ се кабел

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

Easy lock

Машата за изправяне има механизъм Easy 
lock. Разположена в основата й, тази 
заключалка прави съхранението бързо и 
лесно и спомага за предпазване на машата 
от неволно увреждане.

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.

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.
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Технически данни
• Напрежение: 110-240 V
• Мощност: 29 W
• Честота: 50/60 Hz

Тегло и размери - F-кутия
• Нето размери на изделието без 
принадлежностите: 279 (Д) x 50,2 (Ш) x 30,5 
(В) mm

• Размери на F-кутията: 400 (Д) x 95 (Ш) x 190 
(В) mm

• Нето тегло на изделието, вкл. 
принадлежностите: 462 g

• Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 1080 g
• Обем на F-кутията (см3): 7220

Палет
• Брой пластове: 4
• Размери на палета: 1200 x 80 x 180 (В) mm
• Брой A-кутии в един пласт: 6
• Количество палети: 144 pcs

Тегло и размери - A-кутия
• Брой F-кутии в една A-кутия: 6
• Размери на A-кутията: 423 (Д) x 310 (Ш) x 414 

(В) mm
• Обем на A-кутията: 54287,8 см³
• Тегло на A-кутията (вкл. изделията): 7230 g

Аксесоари
• Топлоустойчива луксозна чантичка за пътуване
•
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