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Resultados profissionais para cada penteado
SalonStraight Freestyle

Quer contar quantas formas existem para conseguir penteados fantásticos? O SalonStraight Freestyle tem três

versáteis acessórios modeladores em cerâmica. Perfeitos para criar todos os penteados que possa imaginar… e

muito mais.

Penteados maravilhosos

Alisador para penteados totalmente lisos

Modelador esguio para canudos e virar as pontas

Modelador de pormenores para dar volume e diferenciar a modelação por camadas

Penteados duradouros

Temperatura profissional para resultados perfeitos e duradouros

Menos danos

Revestimento cerâmico para um deslizar ultra-suave

Fácil de utilizar

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Botões de desencaixe fácil para mudar os acessórios
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Destaques Especificações

Alisador

Com o acessório alisador pode criar o

penteado totalmente liso que deseja.

Modelador esguio

Com o acessório de modulação esguio pode

criar modernos canudos e virar as pontas.

Modelador de pormenores

Com o acessório para modelação de

pormenores pode modelar o seu cabelo desde

as raízes e criar volume com modelações

diferenciadas por camadas.

 

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Regulador do compartimento: vários

Alimentação: 35 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Palete

Quantidade: 1200x800

Número de camadas: 7

Número de caixas-A por camada: 7

Dados logísticos

Código 12NC: 88446810001

Caixa-F Cód. Barras: Veja documentação

relativa ao seu país

Caixa-A Cód. Barras: Veja documentação

relativa ao seu país

País de origem: PRC

Manutenção

Substituição

Peso e dimensões

Peso líquido do produto incluindo acessórios:

660 g

Dimensões da caixa-F: 225 x 600 x 195 mm

Peso da caixa F [incluindo produto]: 857 g

Dimensões da caixa-A: 416 x 266 x 259 mm

Peso caixa A: 6856 g

Número de caixas-F na caixa-A: 8
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