
Airstyler

Salon Airstylist
Ceramic

 

800 W

Ceramică

3 accesorii

 
HP4671

În fiecare zi, coafura pe care o doreşti
Salon Airstylist Ceramic

Fie că doriţi să ieşiţi în oraş sau să rămâneţi acasă, utilizaţi cele trei accesorii de

coafat ale Salon Airstylist Ceramic pentru a crea aspectul dorit. Coafarea

profesională este la îndemână cu 800 W putere, plus învelişul ceramic al

airstylerului.

Păr coafat frumos

Înveliş ceramic protector

Perie pentru ondulare pentru realizarea uşoară a coafurilor strălucitoare

Perie cu peri naturali pentru volum şi păr mai strălucitor

Trei setări flexibile pentru mai mult control

800 W pentru rezultate profesionale

Coafuri de durată

Setare Cool pentru uscare delicată

Uşor de utilizat

Perie retractabilă pentru ondulare uşoară

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Cablu de alimentare de 1,8 m



Airstyler HP4671/00

Specificaţii

Caracteristici

Trei accesorii: Pentru a crea propria coafură

Înveliş ceramic: Pentru protecţie şi îngrijire

800 W: Pentru o coafare puternică şi rapidă

Setări: 3 setări pentru căldură/viteză, inclusiv

setarea rece

Cablu de alimentare cu articulaţie: Pentru

utilizare facilă

Accesorii

Perie retractabilă: Pentru onduleuri şi bucle

ordonate

Perie de coafare: Pentru a vă netezi coafura

Perie cu ţepi din materiale naturale

amestecate: Pentru volum şi strălucire

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240~ V

Frecvenţă: 50-60 Hz

Alimentare: 800 W

Material carcasă pentru ondulator: ABS

Lungime cablu: 180 m

Culoare/finisaj: Bej metalizat şi albastru închis

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 255 x

56 x 55 mm

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

455 g

Dimensiune cutie: 285 x 70 x 180 mm

Volum bax: 3591 cm³

Greutate cutie (inclusiv produsul): 650 g

Dimensiuni bax: 440 x 300 x 200 mm

Volum bax: 26400 cm³

Greutate cutie (A-box): 4600 g

Număr de cutii în bax: 6

Service

Înlocuire

Palet

Cantitate: 800 x 1200

Număr de cutii per strat: 324

Număr de straturi: 9

Date logistice

Cod 12NC: 884467100000

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: Multi-stil

Pentru păr fragil

Lungimea părului: Mediu

Grosimea firului de păr: Gros
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