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ight Freestyle σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε όποιο στυλ επιθυµείτε.

ελµατικά αποτελέσµατα
τικό για εντελώς ίσια µαλλιά
τό εξάρτηµα φορµαρίσµατος για γυριστές µύτες
τηµα λεπτοµερούς φορµαρίσµατος για όγκο σε φιλαριστά µαλλιά

ρισµα µεγάλης διάρκειας
γελµατική θερµοκρασία για τέλεια αποτελέσµατα που διαρκούν

έπει τη φθορά
αµική επίστρωση για εξαιρετικά απαλή ολίσθηση

ο στο χρήση
ιστρεφόµενο καλώδιο για χρήση χωρίς προβλήµατα
µπιά εύκολης αποδέσµευσης για αλλαγή εξαρτηµάτων
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Ισιωτικό

Λεπτό εξάρτηµα φορµαρίσµατος
Εξάρτηµα λεπτοµερούς φορµαρίσµατος



 

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 220-240 V
• Υλικό κατασκευής περιβλήµατος συσκευής 

στάιλινγκ: ποικιλία
• Ρεύµα: 35 W
• Μήκος καλωδίου: 1,8 m

Παλέτα
• Ποσότητα: 1200x800
• Αριθµός στρώσεων: 7
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση: 7

Στοιχεία logistic
• Κωδικός 12 NC: 88446810001
• Συσκευασία F EAN: ∆είτε το pacdoc για τη χώρα 

σας
• Συσκευασία A EAN: ∆είτε το pacdoc για τη χώρα 

σας
• Χώρα προέλευσης: PRC

∆υνατότητα επισκευής
• Αντικατάσταση: ναι

Βάρος και διαστάσεις
• Βάρος καθαρού προϊόντος 

συµπεριλαµβανόµενων των εξαρτηµάτων: 660 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 225x600x195 χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F (συµπεριλαµβανοµένου 

του προϊόντος): 857 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 416x266x259 χιλ.
• Βάρος συσκευασίας A: 6856 g
• Αριθµός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 8
•

Σύστηµα φορµαρίσµατος
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Κύρια ση

Ισιωτικό
Με το εξάρ
το εντελώς

Λεπτό εξά
Με το λεπτ
δηµιουργήσ

Εξάρτηµα
Με το εξάρ
να φορµάρε
δηµιουργήσ
81
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ετε µοντέρν

 λεπτοµερ
τηµα λεπτο
τε τα µαλλ
ετε όγκο σε
τος µπορείτε να δηµιουργήσετε 
ου επιθυµείτε.

ρµαρίσµατος
 φορµαρίσµατος µπορείτε να 
ες γυριστές µύτες.

ούς φορµαρίσµατος
µερούς φορµαρίσµατος µπορείτε 
ιά σας από τη ρίζα και να 
 φιλαριστά µαλλιά.
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