
Маша за къдрене

 

SalonCurl Essential

16 мм

 
HP4657/60

Просто блестящи къдрици
Маша за къдрене SalonCurl Essential

Машата от първа необходимост за стегнати къдрици и масури

Красиво оформена прическа

Стебло 16 мм за стегнати къдрици и масури

Температура 180°C за красиви резултати

Нежна към косата

Защитно керамично покритие

Лесна употреба

Индикатор за готовност

Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Светлинен индикатор вкл./изкл.

Студен връх за по-лесна и безопасна употреба

Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

Захранващ кабел 1,8 м

Универсално захранване



Маша за къдрене HP4657/60

Акценти Спецификации

Цилиндър 16 мм

Със стеблото с диаметър 16 мм можете да си

направите къдрици и масури за закачлив и младежки

вид.

Нежна към косата

Защитното керамично покритие осигурява

равномерно разпределяне на топлината и по-малко

увреждане за блестяща и мека коса.

Температура 180°C

Тази висока температура ви позволява да оформите

различно прическата си, постигайки идеален вид, все

едно току-що излизате от фризьорския салон.

Моментално загряване

Машата за къдрене загрява бързо и е готова за

използване след 60 секунди.

Светлинен индикатор вкл./изкл.

Светлинен индикатор вкл./изкл.

Студен връх

Върхът на уреда за прически е направен от

специален топлоизолационен материал, за да не се

загрява. Можете да го държите без риск, докато

оформяте прическата, за оптимално лесна употреба.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта

кабела, за да предотврати заплитане.

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м

 

Технически данни

Максимална температура: 180 °C

Температурен диапазон: една настройка

Време на нагряване: 120 сек.

Цвят/покритие: бяло и жълтозелено

Дължина на кабела: 1,8 м

Диаметър на цилиндъра: 16 мм

Нагревател тип:

Керамичен нагревател PTC

Напрежение: в целия свят

Характеристики

Керамично покритие

Индикатор за готовност

Студен връх

Въртящ се кабел

Халка за окачване

Тип коса

Краен резултат: Стегнати къдрици и букли

Дължина на косата: Средно, Дълга

Гъстота на косата: Гъста, Тънка, Средно

Сервиз

2 години международна гаранция
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