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Skapa de lockar du vill ha
SalonCurl Ceramic locktång

Fasta, lösa, formade eller spänstiga. Få precis den typ av lockar och vågor du önskar med SalonCurl Ceramic. En

20 mm kolv och professionell keramisk beläggning skiljer den här professionella locktången från mängden

Vackert stylat hår

20 mm tång ger vackra resultat

Temperatur på 180 °C för ett vackert resultat

Extraborste ger extra volym och vackra vågor

Mindre slitage på håret

Skyddande keramisk beläggning

Lättanvänd

"Klar att använda"-indikator

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

På/av-indikatorlampa

Kall spets ger enklare och säkrare användning

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

2,2 m strömsladd för maximal flexibilitet

Universalspänning



Locktång HP4658/00

Funktioner Specifikationer

20 mm tång

Om du vill skapa vackra lockar behöver du en

locktång med en medelstor diameter. 20 mm är

den perfekta storleken för att göra moderna

stora lockar och vågor.

Skonsam mot håret

En skyddande keramisk beläggning fördelar

värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger

glänsande och mjukt hår.

Temperatur på 180 °C

Med den här höga temperaturen kan du ändra

form på håret så att du får ett perfekt utseende

- precis som om du varit hos frisören.

Extraborste

Tillbehöret kan enkelt placeras på tången för

extra volym och vackra vågiga frisyrer.

Kall topp

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt

värmeisolerande material så att den inte blir

varm. Du kan hålla i den när du lockar håret

utan att riskera att bränna dig för att göra

hanteringen enklare.

 

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 2,2 m

Färg/behandling: mörklila och guldfärg

Uppvärmningstid: 60 sek

Temperaturintervall: en inställning

Cylinder, diameter: 20 mm

Värmetyp: PTC keramisk värme

Maximal temperatur: 180 °C

Spänning: världsstandard

Funktioner

"Klar att använda"-indikator

Keramisk beläggning

Kall topp

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Hårtyp

Slutresultat: Små och spänstiga lockar

Hårets längd: Medium, Långt

Hårets tjocklek: Tunt, Medium, Tjockt

Service

2 års världsomfattande garanti
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