
Ondulator

SalonCurl Ceramic

 

Cleşte de 20 mm

Ceramică

 
HP4658

Creează buclele pe care vi le doriţi
SalonCurl Ceramic

Strânse, largi, sculptate sau în valuri. Creaţi exact tipul de bucle şi onduleuri pe care le doriţi, cu SalonCurl

Ceramic. O bară de 20 mm şi un înveliş ceramic profesional diferenţiază acest ondulator de alte produse.

Păr coafat frumos

Înveliş ceramic protector

Temperatură de 180°C pentru rezultate excelente

Perie culisantă pentru volum suplimentar şi onduleuri minunate

Cleşte de 20 mm pentru bucle minunate

Uşor de utilizat

Indicator pentru starea de utilizare

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Tensiune dublă pentru a putea fi utilizat în întreaga lume

Indicator luminos Pornit/Oprit

Cablu de alimentare de 1,8 m



Ondulator HP4658/00

Specificaţii

Caracteristici

Diametru butuc: 20 mm

Temperatură: 180 °C

Indicator "Gata de utilizare": Punctul îşi

schimbă culoarea în funcţie de temperatura

aparatului

Tip element de încălzire: Element de încălzire

din ceramică PTC

Înveliş ceramic: Pentru protecţie şi îngrijire

Vârf rece: Pentru utilizare sigură

Cablu de alimentare cu articulaţie: Pentru

utilizare facilă

Accesorii

Perie culisantă: Pentru volum şi valuri

Specificaţii tehnice

Tensiune: 110-240 V

Lungime cablu: 1,8 m

Material carcasă pentru ondulator: PC S-

2000

Culoare/finisaj: Mov închis cu auriu ceramic

Putere (în waţi): 25 W

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni nete produs (fără accesorii):

299x46x70 mm

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

211 g

Dimensiune cutie: 350x60x120 mm

Volum bax: 2520 cm³

Greutate cutie (inclusiv produsul): 334 g

Dimensiuni bax: 374x268x274 mm

Volum bax: 27464 cm³

Greutate cutie (A-box): 537 g

Număr de cutii în bax: 8

Service

Înlocuire

Palet

Cantitate: 1200x800x2062

Număr de cutii per strat: 448

Număr de straturi: 7

Date logistice

Cod 12NC: 884465800000

Cutie EAN: Consultaţi documentaţia pentru

ţara dvs.

Bax EAN: Consultaţi documentaţia pentru ţara

dvs.

Ţara de origine: PRC

Tipul părului

Coafura actuală: Drept, Ondulat, Creţ

Rezultat final: Voluminos, Creţ

Pentru păr fragil

Lungimea părului: Mediu

Grosimea firului de păr: Subţire
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