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Pro είναι ένα επαγγελµατικό σίδερο µαλλιών που δηµιουργεί όγκο και µπούκλες µεγάλης 

γορα και αποτελεσµατικά. Επίσης, χαρίζει στα µαλλιά σας τη µέγιστη προστασία χάρη 

 επίστρωση και το στοιχείο οµοιόµορφης κατανοµής της θερµότητας.

κρασία επαγγελµατικού στάιλινγκ 180 C
οκρασία επαγγελµατικού στάιλινγκ µε µέγιστη τιµή 180 C

κή ρύθµιση της ιδανικής θερµοκρασίας
φιακά προσαρµοζόµενες ρυθµίσεις θερµοκρασίας για κάθε τύπο µπούκλας

ατευτική κεραµική επίστρωση
ραµική επίστρωση γλιστράει εύκολα και κατανέµει οµοιόµορφα τη θερµότητα

λες µε όγκο από κυρίως σώµα 32 mm
α δηµιουργήσετε µεγάλες µπούκλες και να προσθέσετε όγκο

ίνεται σε 30 µόλις δευτερόλεπτα
µαίνεται στους 100 C σε 30 µόλις δευτερόλεπτα
 

Philips SalonCurl Pro
Σίδερο για µπούκλες

HP4654



 

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 110-240 V
• Μήκος καλωδίου: 2,2 m
• Ισχύς: 38 (180 µέγ.) W
• Προθέρµανση στους 100° C: <30 δευτ.
• Μέγιστη θερµοκρασία: 180 ° C
•

Σίδερο για µπούκλες
  

Προδιαγραφές
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