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Rezultate profesionale pentru fiecare coafură
SalonStraight Freestyle

Doriţi să număraţi modurile în care se pot crea coafuri de excepţie? SalonStraight FreeStyle are trei accesorii

ceramice flexibile pentru coafat. Perfect pentru crearea tuturor coafurilor la care vă puteţi gândi şi a multor altora.

Păr coafat frumos

Accesoriu de îndreptat părul pentru coafuri cu păr perfect drept

Accesoriu de coafare subţire pentru şuviţe răsucite şi cârlionţi

Accesoriu de coafare în detaliu pentru volum în cazul coafurilor în trepte

Stiluri care rezistă în timp

Temperatură profesională pentru rezultate perfecte şi de durată

Mai puţină deteriorare

Înveliş ceramic pentru alunecare ultra-lină

Uşor de utilizat

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Butoane pentru desfacere uşoară pentru schimbarea accesoriilor
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Repere Specificaţii

Aparat de îndreptat părul

Cu accesoriul de îndreptat părul puteţi crea

orice coafură cu păr drept pe care o doriţi.

Accesoriu de coafare subţire

Cu accesoriul de coafare subţire puteţi crea

şuviţe răsucite şi cârlionţi în ton cu moda.

Accesoriu de coafare în detaliu

Cu accesoriul pentru coafare în detaliu vă

puteţi coafa părul de la rădăcină şi să creaţi

volum pentru coafurile în trepte.

 

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Material carcasă pentru ondulator: variat

Alimentare: 35 W

Lungime cablu: 1,8 m

Palet

Cantitate: 1200x800

Număr de straturi: 7

Număr de baxuri pe strat: 7

Date logistice

Cod 12NC: 88446810001

Cutie EAN: Consultaţi documentaţia pentru

ţara dvs.

Bax EAN: Consultaţi documentaţia pentru ţara

dvs.

Ţara de origine: PRC

Service

Înlocuire

Greutate şi dimensiuni

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

660 g

Dimensiune cutie: 225x600x195 mm

Greutate cutie (inclusiv produsul): 857 g

Dimensiuni bax: 416x266x259 mm

Greutate cutie (A-box): 6856 g

Număr de cutii în bax: 8
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