
Natáčacia kulma

 
Kulma SalonCurl Ceramic

Keramika

20 mm kliešte

 
HP4658/00

Vytvorí kučery, ktoré žiadate
Kulma SalonCurl Ceramic

Pevné, voľné, presne vytvarované alebo pružné. Pomocou kulmy SalonCurl Ceramic dosiahnete presne taký typ

kučier a vĺn, po akom túžite. Vďaka 20 mm valcu a profesionálnej keramickej vrstve je táto profesionálna kulma o

krok vpred pred svojimi konkurentmi

Účesy s nádherným tvarom

20 mm kliešte pre nádherné kučery

Teplota 180 °C pre nádherné výsledky

Nasúvacia kefa pre zvýšenie objemu a nádherné vlny

Menšie poškodenie vlasov

Ochranná keramická vrstva

Jednoduché používanie

Indikátor pripravenosti na použitie

Rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 60 sekúnd

Indikátor zapnutia/vypnutia

Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Dvojité napätie pre použitie na celom svete

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

2,2 m napájací kábel pre maximálnu flexibilitu



Natáčacia kulma HP4658/00

Hlavné prvky Technické údaje

20 mm kliešte

Ak chcete vytvárať nádherné kučery, musíte

použiť kulmu so stredným priemerom. 20 mm

je dokonalá veľkosť na tvorbu módnych

širokých kučier a vĺn.

Jemná k vašim vlasom

Ochranná keramická vrstva zabezpečí

rovnomerné rozloženie tepla a menšie

poškodenie pre lesklé a jemné vlasy.

Teplota 180 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar

účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, ako keby

ste práve vyšli zo salónu krásy.

Nasúvacia kefa

Tento nástavec možno jednoducho umiestniť

na kliešte a s jeho pomocou získať väčší objem

vlasov a vytvoriť nádherne vlnité účesy.

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

Dvojité napätie

Dvojité napätie pre použitie na celom svete

 

Technické špecifikácie

Dĺžka kábla: 2,2 m

Farba/povrchová úprava: tmavopurpurová a

zlatá

Čas zahrievania: 60 s

Rozsah teploty: jedno nastavenie

Priemer valca: 20 mm

Typ ohrievacieho prvku: Keramický ohrevný

prvok PTC

Maximálna teplota: 180 °C

Napätie: na celom svete

Vlastnosti

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Keramická vrstva: áno

Chladná špička: áno

Otočný kábel: áno

Závesná slučka: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Pevné a pružné kučery

Dĺžka vlasov: Stredne veľké, Dlhá

Hustota vlasov: Riedke, Stredne veľké, Husté

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno
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