
Natáčacia kulma

 
Kulma SalonCurl Essential

16 mm

 
HP4657/00

Jednoducho nádherné kučery
Kulma SalonCurl Essential

Základná kulma na vytváranie hustých kučier a lokní

Účesy s nádherným tvarom

16 mm valec na vytváranie hustých kučier a lokní

Teplota 180 °C pre nádherné výsledky

Jednoduché používanie

Indikátor pripravenosti na použitie

Rýchly čas zahriatia, pripravené na použitie za 60 sekúnd

Indikátor zapnutia/vypnutia

Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Univerzálne napätie



Natáčacia kulma HP4657/00

Hlavné prvky Technické údaje

16 mm valec

Vďaka 16 mm valcu môžete pomocou kučier a

lokní vytvoriť veselý a svieži účes.

Teplota 180 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby

ste práve vyšli zo salónu krásy.

Okamžité zahriatie

Kulma má rýchly čas zahriatia a za 60 sekúnd

je pripravená na použitie.

Indikátor zapnutia/vypnutia

Indikátor zapnutia/vypnutia

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

 

Technické špecifikácie

Maximálna teplota: 180 °C

Rozsah teploty: jedno nastavenie

Čas zahrievania: 120 s

Farba/povrchová úprava: biela a limetovo

zelená

Dĺžka kábla: 1,8 m

Priemer valca: 16 mm

Typ ohrievacieho prvku: Keramický ohrevný

prvok PTC

Napätie: na celom svete

Vlastnosti

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Chladná špička: áno

Otočný kábel: áno

Závesná slučka: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Husté kučery a lokne

Dĺžka vlasov: Stredne veľké, Dlhá

Hustota vlasov: Husté, Riedke, Stredne veľké

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno
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