
Vzdušná kulma

 

800 W

Keramika

3 nástavce

 
HP4671/00

Každý deň účes, po akom túžite
Kulma Salon Airstylist Ceramic

Či už idete von, alebo zostávate doma, pomocou troch nástavcov na úpravu účesu kulmy Salon Airstylist

Ceramic vytvoríte vzhľad, ktorý chcete. 800 W spolu s keramickou vrstvou tejto vzdušnej kulmy zabezpečia

profesionálnu úpravu účesov s jednoduchým dosahom.

Účesy s nádherným tvarom

800 W pre profesionálne výsledky

Kefa s vysúvateľnými štetinami pre jednoduché natáčanie

Kefa s prírodnými štetinami pre objem a extra lesklé vlasy

Kefa na tvarovanie pre jednoduché lesklé účesy

Menšie poškodenie vlasov

Kefy s keramickým povrchom na lepšiu starostlivosť

Nastavenie studeného vzduchu na šetrné sušenie

Jednoduché používanie

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Vzdušná kulma HP4671/00

Hlavné prvky

800 W

Táto vzdušná kulma je vybavená 800 W

ohrevným prvkom, ktorý vytvára optimálny prúd

vzduchu a jemný sušiaci výkon.

Kefa s vysúvateľnými štetinami

Táto kulma s jednoduchou obsluhou je

súčasne tvarovacou kefou aj kulmou. Po

stlačení tlačidla sa štetinky zasunú do vnútra

kefy, aby ste tento stylingový nástroj mohli

poľahky vytiahnuť z vlasov. Zostanú Vám len a

len nádherné nadýchané kučery.

Kefa s prírodnými štetinami

Prírodné štetiny tejto kefy jemne vyhladzujú

končeky vlasov a dodávajú vášmu účesu vyšší

lesk.

Kefa na tvarovanie účesu

Pomocou tohto jednoduchého nástavca

môžete svoje vlasy česať a sušiť súčasne. Táto

kefa v kombinácii so smerovaným prúdom

vzduchu zanechá vaše vlasy hladké a lesklé.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý

konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia

poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru

pre vás.

Nastavenie studeného vzduchu

Nastavenie studeného vzduchu je nastavenie

nízkej teploty, ktoré sa používa na jemné

vysušenie vlasov s minimálnym poškodením.

Táto funkcia je vhodná pre všetky typy vlasov,

ale najmä pre jemné, suché alebo poškodené

vlasy. Dokonalé nastavenie pre horúce letné

dni!

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej

časti rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť

odkladania. Je veľmi praktický najmä pri

použití v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla

zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho

zamotaniu.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Vzdušná kulma HP4671/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Výkon: 800 W

Dĺžka kábla: 2,2 m

Farba/povrchová úprava: zlatá a tmavomodrá

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno

Otočný kábel: áno

Závesná slučka: áno

Nastavenie: 3 nastavenia teploty/rýchlosti

Nástavce

Kefa na tvarovanie účesu: áno

Kefa s vysúvateľnými štetinami: áno

Kefa s prírodnými kombinovanými štetinami:

áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Viac štýlov

Dĺžka vlasov: Stredne veľké, Dlhá

Hustota vlasov: Riedke, Stredne veľké, Husté

Služba

Dvojročná záruka: áno
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