
 

Philips
Sudėtinis modeliavimo 
prietaisas

HP 4680
„Girl Glam“

Išpildykite savo svajones dėl plaukų išvaizdos!
Mergaitėms skirtas daugiafunkcis modeliavimo rinkinys su keraminės dangos įtaisais, kurį sudaro 
garbanojimo žnyplės, trikampės žnyplės, spiralė su slankikliu, tiesinimo prietaisas ir suktukas. 
Rinkinyje taip pat yra veidrodėlis, spaustukai ir permatomas visų priedų laikymo krepšys.

Universalumas
• Bangavimo suktukai
• Penkios skirtingos jūsų plaukų šukuosenos
• Glotnūs ir tiesūs plaukai
• Stambios garbanos
• Garbanos
• Fantastiškas susukimas
• Veidrodėlis ir spaustukai skirti papildomai modeliavimo pramogai

Profesionalūs rezultatai
• Keraminė danga padeda sukurti ypač žvilgančias plaukų šukuosenas

Paprasta naudoti
• Šaltas antgalis, skirtas patogiai ir lengvai valdyti
• parengties indikatorinė lemputė
• susukamasis laidas, skirtas naudoti be rūpesčių
• Apsauginis stovas
 



 Penkios skirtingos šukuosenos
Su penkiais skirtingais priedais galite sukurti penkias 
skirtingas šukuosenas

Veidrodėlis ir spaustukai
Veidrodėlis ir spaustukai skirti papildomai 
modeliavimo pramogai

Madingas krepšelis
Su madingu krepšeliu lengva saugoti ir transportuoti.
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Techniniai duomenys
• Laido ilgis: 1,8 m
• Džiovintuvo reikmenų korpusas: PC
• Spalva / apdaila: Permatoma, rausvai vyšnininė, 

nudažyta rožine spalva apdaila.
• Įtampa: 220–230 V
• Maitinimas: maks. 16W W

Matmenys ir svoris
• Galutiniai gaminio matmenys, įskaitant priedus: 

730 g
• F dėžutės matmenys: 230 x 220 x 60 mm
• F dėžutės svoris, įskaitant gaminį: 0,88 g
• A dėžutės matmenys: 485 x 270 x 245 mm
• Svoris – A dėžutė: 7,6 g
• F dėžučių skaičius A dėžutėje: 8

Aptarnavimo galimybės
• Pakeitimas

Padėklas
• Padėklų kiekis: 336 Pakeliai
• Sluoksnių skaičius: 7
• A dėžučių skaičius viename sluoksnyje: 6

Logistiniai duomenys
• 12 NC kodas: 8844-680-01
• EAN F dėžutė: Žr. pakuotės dokumentus, skirtus 

jūsų šaliai
• EAN A dėžutė: Žr. pakuotės dokumentus, skirtus 

jūsų šaliai
• Kilmės šalis: PRC
•
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