
Преса за изправяне на
коса

SalonStraight Seduce

 
210°C

Керамика

Прави и къдрави

 
HP4668/29

Дълготрайни прически с права и къдрава коса
SalonStraight Seduce
Вече можете да оформяте прическата си с температура от 210°C. В съчетание със свръхгладките керамични плочи това ви
дава свободата да оформяте дълготрайни прически с права коса или модни "камшичета" и къдрици.

Лесна употреба
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
За две напрежения, за ползване навсякъде по света
Автоматично изключване след 1 час

Красиво оформена прическа
Керамика за свръхгладко плъзгане
За ефективни резултати без повреди в горещите точки
Професионална температура от 210°C за дълготрайни резултати&#10;

Подвижност
Заоблени краища с подвеждащи ивици за "камшичета" и къдрици

Пести време
Регулируема температурна настройка с LCD дисплей според вашия тип коса
Моментално нагряване под 30 секунди



Преса за изправяне на коса HP4668/29

Акценти Спецификации
Въртящ се кабел

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

За две напрежения

За две напрежения, за ползване навсякъде по света

Керамика

Керамика за свръхгладко плъзгане

Автоматично изключване след 1 час

Автоматично изключване след 1 час

Технология за равномерна топлина
Технология за равномерна топлина с цел най-добър
резултат без повреди в горещите точки.

Професионална температура
Професионална температура от 210°C за
дълготрайни резултати&#10;

Заоблени краища
Заоблени краища с подвеждащи ивици за "камшичета"
и къдрици

LCD дисплей за температурата
Регулируема температурна настройка с LCD дисплей
според вашия тип коса

Моментално загряване

Моментално нагряване под 30 секунди

 

Технически спецификации
Напрежение: 110-240 V
Захранване: 45-65 W
Дължина на кабела: 1,8 m

Тип коса
Краен резултат: Вълниста, Права
Сегашна прическа: Права, Вълниста, Къдрава
Дължина на косата: Дълга, Средно
Гъстота на косата: Гъста, Тънка
За чуплива коса

Сервизно обслужване
Резервни части
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