
alonStraight Jade
S
Suojaa h

Erittäin sileät

hiussuomut, 

niitä.

Amm
• Jade
• Ionik
• Amm

Aikaa
• Kuu

Helpp
• Sääd
• Pyör
• Auto
• Läm
iuksia ja antaa niille kiiltoa

 keraamiset jadelevyt ja ammattitasoinen muotoilulämpötila sulkevat 

jolloin ravintoaineet lukkiutuvat hiukseen antaen hiuksille kiiltoa ja suojaten 

attilaistuloksia
keramiikka takaa kiillon ja suojaa hiusta
äsittelyllä sileät ja kiiltävät hiukset
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Käytettävyys
• Varaosat

Tuotepakkauksen paino ja mitat
• Tuotteen nettomitat ilman lisäosia: 317 (P) x 37 

(L) x 42 (S) mm
• Tuotteen nettopaino lisäosien kanssa: 500,4 g
• Tuotepakkauksen mitat: 388 (P) x 93 (L) x 168 

(S) mm
• Tuotepakkauksen tilavuus: 5995 cm³
• Tuotepakkauksen paino tuotteen kanssa: 1070 g

Tukkupakkauksen paino ja mitat
• Tukkupakkauksen mitat: 400 (P) x 350 (L) x 400 

(K) mm
• Tukkupakkauksen tilavuus: 56000 cm³
• Tukkupakkauksen paino: 9040 g
• Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 8

Lava
• Lavan mitat: 1200 x 800 mm
• Lavan kpl-koko: 240 kpl
• Kerrosten määrä: 5
• Tukkupakkausten määrä/kerros: 6

Logistiset tiedot
• CTV-koodi: 8844-665-00
• EAN: Pakkauksessa on lisätietoja maakoodista
• Alkuperämaa: Kiina

Tekniset tiedot
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50–60 Hz
• Lämmitintyyppi: PTC
• Kotelon materiaali: PET
• Johdon pituus: 1,8 m
• Väri/pinnoitus: Musta oliivi ja säväys kaviaaria
•
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