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Στεγνώστε και φορμάρετε τα μαλλιά σας όπως θέλετε
JetSet Control ION
Πάρτε τον έλεγχο του στεγνώματος στα χέρια σας με το JetSet Control ION. Η επαγγελματική ισχύς στεγνώματος 2000 W, η
τεχνολογία περιποίησης με ιόντα και οι πολλαπλές ρυθμίσεις υπόσχονται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα έως
εντυπωσιακά χτενίσματα.

Εύκολη χρήση
Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά
Επαγγελματικός 2000W για τέλειο, επαγγελματικό όγκο
Στενό στόμιο για εστιασμένη ροή αέρα
Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Λιγότερη φθορά των μαλλιών
Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Στάιλινγκ μεγάλης διάρκειας
Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Εξοικονομεί χρόνο
Το TurboBoost σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ταχύτερο στέγνωμα χωρίς επιπλέον θερμοκρασία
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Χαρακτηριστικά
Έξι ρυθμ. ταχύτητας και θερμοκρασίας

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να
ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το
τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις
εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και
προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Στενό στόμιο

Το στόμιο του σεσουάρ επικεντρώνει τη ροή του
αέρα σε συγκεκριμένες περιοχές - ιδανικό για
φορμάρισμα ακριβείας και για να δώσετε την
τελευταία πινελιά στο χτένισμά σας!

Σύστημα ιονισμού

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με ιοντική
περιποίηση. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα
εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, βελτιώνουν τα
μαλλιά σας και λειαίνουν τα λέπια των τριχών για
εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το
αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν
φριζάρουν.

TurboBoost
Η ειδική λειτουργία TurboBoost έχει σχεδιαστεί για
να στεγνώνει γρήγορα, αλλά παράλληλα να
προστατεύει τα μαλλιά, προσφέροντας πανίσχυρο
στέγνωμα χωρίς υψηλότερη θερμοκρασία.

Βολή κρύου αέρα

Μια επαγγελματική λειτουργία άκρως απαραίτητη και
χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια έντονη
ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το
φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε
την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Το ελαστικό άγκιστρο που βρίσκεται στη βάση της
λαβής προσφέρει ακόμα μια επιλογή αποθήκευσης,
ιδιαίτερα βολική για χρήση στο σπίτι ή κατά τη
διαμονή σας σε ξενοδοχείο.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Επαγγελματικό 2000 W

Επαγγελματικός 2000W για τέλειο, επαγγελματικό
όγκο
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Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
Ρεύμα: 2000 W
Τάση: 220-240 V
Μήκος καλωδίου: 1,8 m
Χρώμα/φινίρισμα: Γυαλιστερό μαύρο και ασημί με
λεπτομέρειες χρωμίου
Υλικό κατασκευής περιβλήματος συσκευής στάιλινγκ:
ABS

Βάρος και διαστάσεις
Διαστάσεις συσκευασίας F: 229x114x267 mm
Διαστάσεις συσκευασίας A: 470x359x283 mm
Βάρος καθαρού προϊόντος συμπεριλαμβανόμενων

Βάρος καθαρού προϊόντος συμπεριλαμβανόμενων
των εξαρτημάτων: 735 g
Βάρος συσκευασίας F (συμπεριλαμβανομένου του
προϊόντος): 887 g
Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A:
6
Βάρος συσκευασίας A: 5920 g

Παλέτα
Αριθμός στρώσεων: 6
Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση: 4
Ποσότητα παλέτας: 144 pcs

Δυνατότητα επισκευής
Αντικατάσταση

Στοιχεία logistic
Συσκευασία F EAN: δείτε το pacdoc για τη χώρα
Κωδικός 12 NC: 884488300000
Χώρα προέλευσης: PRC
Συσκευασία A EAN: δείτε το pacdoc για τη χώρα
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