
Suktukas
 

„SalonCurl Essential“

16 mm

 
HP4657/60

Paprasčiausiai spindinčios garbanos
„SalonCurl Essential“ garbanojimo žnyplės

„Essential“ garbanojimo žnyplės, kuriomis suformuojamos standžios garbanos ir garbanėlės

Puikiai sušukuoti plaukai

16 mm vamzdelis mažoms garbanėlėms ir bangelėms

180°C temperatūra užtikrina gerus rezultatus

Švelnu jūsų plaukams

Apsauginė keraminė danga

Lengva naudoti

Rodmuo „paruoštas naudoti“

Staigus įšilimas: naudoti galima po 60 sekundžių

Įjungta / išjungta indikat. lemputė

Puikus antgalis lengvesniam ir saugesniam naudojimui

Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo

1,8 m maitinimo laidas

Universali įtampa



Suktukas HP4657/60

Ypatybės Specifikacijos

16 mm vamzdelis

Naudodami 16 mm priedą, galite suformuoti

mažas garbanėles ir bangeles, kad

atrodytumėte linksmai ir jaunatviškai.

Švelnu jūsų plaukams

Apsauginė keraminė danga užtikrina tolygų

šilumos pasiskirstymą ir mažiau pažeidžia

plaukus, todėl jie išlieka blizgantys ir švelnūs.

180°C temperatūra

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti

plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią

išvaizdą, tarsi ką tik būtumėte išėję iš salono.

Greitas įšilimas

Suktukas greitai įšyla ir jį galima naudoti po 60

sekundžių

Įjungta / išjungta indikat. lemputė

Įjungta / išjungta indikat. lemputė

Puikus antgalis

Kad modeliavimo prietaiso antgalis išliktų

vėsus, jis yra pagamintas iš specialios šilumos

izoliacinės medžiagos, todėl kurdami

šukuoseną, galite saugiai laikyti prietaisą.

Sukamasis laidas

Laido susukimo technologija susuka laidus,

todėl jie nesusipainioja.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas

 

Techniniai duomenys

Maksimali temperatūra: 180 °C

Temperatūros diapazonas: vienas nustatymas

Kaitinimo laikas: 120 s

Spalva / apdaila: balta ir šviesiai žalia

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Vamzdelio skersmuo: 16 mm

kaitintuvo tipas: PTC keraminis kaitintuvas

Įtampa: visame pasaulyje

Savybės

Keraminė danga

Rodmuo „paruoštas naudoti“

Puikus antgalis

Sukamasis laidas

Pakabinimo kilpa

Plaukų tipas

Galutinis rezultatas: Standžios garbanos ir

garbanėlės

Plaukų ilgis: Vidutinė, Ilgi

Plaukų storis: Tanki, Ploni, Vidutinė

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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