
Hajegyenesítő

 

SalonStraight

Kerámia

 
HP8300

Professzionális eredmények, kényelmes megoldások
Egyenes haj egyszerűen

Hajegyenesítés és hajformázás saját stílusban. Az egyszerűen használható, rendkívül hatékony Simply

SalonStraight hajegyenesítő kerámialapokkal rendelkezik és 180 ºC-os professzionális formázási hőmérséklettel

működik.

Gyönyörűen formázott haj
180 °C-os hőmérséklet a gyönyörű frizuráért

Kerámia lapok a sima és csillogó hajért

Egyszerű használat
Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz

Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

1,8 méteres hálózati kábel

Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés

Univerzális feszültségválasztás

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek
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Fénypontok
Kerámia lapok

A hajegyenesítő lapok egyik legkiválóbb

alapanyaga a kerámia, mely természetéből

adódóan rendkívül sima és tartós. A lapok

könnyedén siklanak végig a haján, a haja

pedig tökéletesen csillogó lesz.

180 °C-os hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Azonnali felmelegedés

A hajegyenesítő gyorsan felmelegszik, és 60

mp alatt használatra kész

Egyszerűen összezárható
Egyszerű zárrendszer a kényelmes tárolásért

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján

helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget

biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni,

illetve a hotelben történő használat során.

Elforgatható vezeték
Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

1,8 méteres kábel

1,8 méteres hálózati kábel

Kompakt kialakítás

Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású

hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető,

ráadásul olyan pici, hogy gyakorlatilag bárhol

elfér.

Univerzális feszültségválasztás

Univerzális feszültségválasztás, hogy a

készülék tökéletes útitársa lehessen
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Műszaki adatok
Jellemzők
Elforgatható vezeték

Műszaki adatok
Feszültség: 110-240 V

Kábel hossza: 1,8 m

Melegítési idő: 60

Maximális hőmérséklet: 180 °C

Hajtípus
Eredmény: Egyenes

Hajhossz: Közepes, Rövid

Hajvastagság: Közepes, Vastag szálú, Vékony

szálú

Szerviz
2 év világszerte érvényes garancia
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