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A tökéletes fürtök és hullámok kialakításáért
SalonCurl Ceramic

Szoros, laza, formázott vagy természetes. A SalonCurl Ceramic hajformázóval pontosan a kívánt hullámokat és

csigákat készítheti el. A 20 mm-es hajsütővas és a kerámiabevonat emeli ki ezt a professzionális hajgöndörítőt a

többi közül.

Gyönyörűen megformált haj

20 mm-es hajsütővas a gyönyörű hullámos fürtökért

180 °C-os hőmérséklet a gyönyörű frizuráért

Rácsúsztatható kefe a megnövelt hajvolumenért és a gyönyörű hajhullámokért

Kevésbé károsítja haját

Kerámia védőbevonat

Könnyen használható

Készenlétjelző fény

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Be-/kikapcsolást jelző fény

Hőszigetelt formázóvég az egyszerűbb és biztonságosabb használatért

Kettős feszültségválasztás – a világ bármely részén használható

Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

2,2 m-es hálózati kábel a maximális rugalmasságért
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Fénypontok

20 mm-es hajsütővas

Ha gyönyörű hullámokra vágyik, közepes

átmérőjű hajsütővasra lesz szüksége. 20 mm a

tökéletes átmérő divatos göndör fürtök és

hullámok létrehozásához.

Gyengéd a hajhoz

A kerámia védőbevonat egyenletes hőelosztást

biztosít, és kevésbé károsítja a haját, így az

mindig ragyogó és selymes 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.

Rácsúsztatható kefe

Ez a tartozék könnyűszerrel rácsúsztatható a

hajsütővasra, segítségével megnövelhető a

hajvolumen, és gyönyörű hullámos frizurák

készíthetők.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja; ez

biztonságos és egyszerű használatot tesz

lehetővé.

Azonnali felmelegedés

A hajformázó gyorsan felmelegszik, és 60 mp

alatt használatra kész

Feszültségválasztó

Kettős feszültségválasztás – a világ bármely

részén használható

Be-/kikapcsolást jelző fény

Be-/kikapcsolást jelző fény

Készenlétjelző fény

Készenlétjelző fény: a jelzőfény fehérre vált,

amikor a készülék használatra kész

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését,

hogy elkerülje a kábelek összegubancolódását

2,2 m-es hálózati kábel

2,2 m-es hálózati kábel a maximális

rugalmasságért
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: sötétlila és arany

Melegítési idő: 120 másodperc

Hőmérséklet-tartomány: egy beállítás

Henger átmérője: 20 mm

Fűtőelem típusa: PTC kerámia fűtőelem

Maximális hőmérséklet: 180 °C

Feszültség: minden országban

Jellemzők

Készenlétjelző fény

Kerámia bevonat

Hőszigetelt formázóvég

Elforgatható vezeték

Akasztógyűrű

Hajtípus

Eredmény: Tömör és rugalmas loknik

Hajhossz: Közepes, Hosszú

Hajvastagság: Vékony szálú, Közepes, Vastag

szálú

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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