Преса за коса
SalonStraight
Керамика
HP8300/00

Професионален резултат по удобен начин
Просто SalonStraight
Изправяйте по ваш начин. Лесният за използване, но при това високоефективен Simply SalonStraight има керамични пластини
за изправяне и работи на професионална температура за оформяне на прически от 180°C.
Красиво оформена прическа
Температура 180°C за красиви резултати
Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса
Лесна употреба
Халка за лесно и удобно съхранение
Захранващ кабел 1,8 м
Easy lock за удобно прибиране
Компактен дизайн за лесно боравене
Универсално захранване
Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

Преса за коса
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Акценти
Керамични пластини

Моментално загряване

Кабел 1,8 м

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

Преса за коса с бързо загряване, готова за ползване
след 60 секунди

Захранващ кабел 1,8 м

Температура 180°C

Халка за лесно съхранение

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

Компактна конструкция
Easy lock
Easy lock за удобно прибиране

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.

Компактен и ергономичен, този сешоар носи
предимствата на една интелигентна и модерна
конструкция. В следствие на това той е лек и лесен
за ползване, и в същото време достатъчно малък, за
да може да се съхранява практически навсякъде.
Универсално захранване

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

Работи с напреженията в цял свят – идеалният
придружител при пътуване
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Спецификации
Технически спецификации
Време на нагряване: 60 сек.
Напрежение: 110-240 V
Дължина на кабела: 1,8 m
Максимална температура: 180 °C
Въртящ се кабел

Тип коса
Краен резултат: Права
Дължина на косата: Средно, Къса, Дълга
Гъстота на косата: Тънка, Гъста, Средно
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