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Profesjonalne i stylowe rezultaty
SalonStraight Freestyle

Czy chcesz policzyć, ile jest możliwości ułożenia wspaniałych fryzur? Prostownica SalonStraight Freestyle

wyposażona jest w trzy uniwersalne, ceramiczne nasadki do stylizacji. Idealna do tworzenia fryzur, o których

marzysz.

Doskonale wystylizowane włosy

Prostownica do układania prostych fryzur

Wąska lokówka do małych loczków

Precyzyjna lokówka idealnie nadaje się do układania wielowarstwowych fryzur o dużej objętości

Trwałość fryzury

Temperatura pozwalająca uzyskać profesjonalistom doskonałe i długotrwałe rezultaty

Mniej uszkodzeń

Powłoka ceramiczna zapewnia wspaniały poślizg

Łatwa obsługa

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodów

Łatwe w obsłudze przyciski zwalniające służące do wymiany nasadek



Lokówka wielofunkcyjna HP4681/00

Zalety Dane techniczne

Prostownica

Nasadka prostująca włosy umożliwia

układanie prostych, eleganckich fryzur.

Wąska lokówka

Wąska nasadka do modelowania włosów

umożliwia układanie małych i sprężystych

loczków.

Precyzyjna lokówka

Precyzyjna nasadka do modelowania włosów

umożliwia układanie włosów już u ich nasady

oraz tworzenie wielowarstwowych fryzur o

dużej objętości.

 

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 220–240 V

Materiał obudowy lokówki: różne

Zasilanie: 35 W

Długość przewodu: 1,8 m

Paleta

Ilość: 1200 x 800

Liczba warstw: 7

Liczba opakowań zbiorczych w każdej

warstwie: 7

Dane logistyczne

Kod 12 NC: 88446810001

EAN kod opakowania pojedynczego: Patrz

dokument pacdoc dotyczący danego kraju

EAN kod opakowania zbiorczego: Patrz

dokument pacdoc dotyczący danego kraju

Kraj pochodzenia: Chińska Republika Ludowa

Serwis

Wymiana

Waga i wymiary

Waga netto produktu z akcesoriami: 660 g

Wymiary pojedynczego opakowania:

225 x 600 x 195 mm

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 857 g

Wymiary opakowania zbiorczego:

416 x 266 x 259 mm

Waga opakowania zbiorczego: 6856 g

Liczba pojedynczych opakowań w

opakowaniu zbiorczym: 8
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