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Profesionální výsledky pro každý účes
SalonStraight Freestyle

Co takhle spočítat způsoby dosažení skvělého účesu? Multifunkční kulma SalonStraight Freestyle má tři různé

keramické tvarovací nástavce. Dokonalé řešení pro vytváření všech účesů, jaké vás napadnou…a ještě dalších.

Pro krásný účes

Vlasová žehlička pro zcela rovný účes

Kulma pro jemné úpravy pro vytváření kudrlinek a vlnek

S kulmou pro bohatý účes vytvoříte objem v několika vrstvách

Účesy, které dlouho vydrží

Profesionální teplota pro perfektní a dlouhodobé výsledky

Menší poškození

Keramický povrch pro dokonalé klouzání

Snadné použití

Otočná šňůra, která zabraňuje zamotání

Tlačítka pro snadné uvolnění pro výměnu příslušenství



Multifunkční kulma HP4681/00

Přednosti Specifikace

Vlasová žehlička

Pomocí příslušenství pro žehlení vlasů můžete

vytvořit požadovaný rovný účes.

Kulma pro jemné úpravy

Pomocí příslušenství pro jemné úpravy můžete

vytvářet módní kudrlinky a vlnky.

Kulma pro bohatý účes

Pomocí příslušenství pro bohatý účes můžete

vlasy tvarovat již od kořínků a vytvořit objem

v několika vrstvách.

 

Technické údaje

Napětí: 220 - 240 V

Materiál krytu kulmy: různé

Spotřeba: 35 W

Délka šňůry: 1,8 m

Paleta

Množství: 1200 x 800

Počet vrstev: 7

Počet balení A na vrstvu: 7

Logistické údaje

Kód 12 NC: 88446810001

Kód EAN balení F: Viz přibalená

dokumentace pro vaši zemi

Kód EAN balení A: Viz přibalená

dokumentace pro vaši zemi

Země původu: ČLR

Provozuschopnost

Výměna: Ano

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku včetně příslušenství:

660 g

Rozměry F-balení: 225 x 600 x 195 mm

Hmotnost balení F (včetně výrobku): 857 g

Rozměry balení A: 416 x 266 x 259 mm

Hmotnost balení A-box: 6856 g

Počet balení F v balení A: 8
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