
Straightener

SalonStraight Sonic

HP4666/22

Een paar seconden stylen, de hele dag in model
SalonStraight Sonic

Professionele resultaten in 30% minder tijd

Gebruiksgemak

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Digitale instellingen met instelbare temperatuur voor gladde resultaten

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk opbergen

Tijdbesparend

Sonische technologie voor geweldige resultaten in minder tijd

Direct op temperatuur: binnen 30 seconden klaar voor gebruik

Meegeleverd: hittebestendig etui

Prachtig gestyled haar

EHD+-technologie

Professionele temperatuur van 230°C voor een perfect salonresultaat

Minder beschadiging van je haar

Meedraaiend snoer voorkomt in de war geraakte snoeren

Keramische Nano-Diamond-platen voor soepel glijden



Straightener HP4666/22

Kenmerken Specificaties

Veilig in het gebruik

Bepaalde straighteners en krultangen hebben

een automatische uitschakeling. Dankzij deze

functie hoef je je niet druk te maken als je het

apparaat per ongeluk aan hebt laten staan. Het

apparaat wordt na 60 min. automatisch

uitgeschakeld.

EHD+-technologie

EHD+-technologie verwarmt gelijkmatig op

hoge temperaturen voor professionele

resultaten

Meedraaiend snoer

Meedraaiend snoer voorkomt in de war

geraakte snoeren

Keramische Nano-Diamond-platen

voor soepel glijden en glanzende resultaten

Sonische technologie

Sonische technologie voor geweldige

resultaten in minder tijd

Zeer snel op temperatuur

Direct op temperatuur: binnen 30 seconden

klaar voor gebruik

Digitale instellingen

Digitale standen met instelbare temperatuur

voor gladde resultaten voor alle haartypen

Professionele temperatuur van 230°C

Op deze hoge temperatuur kun je het model

van je haar veranderen en krijg je een perfect

resultaat alsof je net naar de kapper bent

geweest.

Meegeleverd: hittebestendig etui

Meegeleverd: hittebestendig etui

Eenvoudige vergrendeling

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk

opbergen

Technische specificaties

Snoerlengte: 1,8 m

Maximumtemperatuur: 230 °C

Stevigheid

Vervanging

Haartype

Huidig kapsel: Steil, Golvend, Krullend

Eindresultaat: Steil

Voor breekbaar haar

Haarlengte: Lang, Medium

Haardikte: Dun, Dik
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