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Perfekte fyldige krøller og bølger
SalonCurl Pro

Kom i gang med at krølle. SalonCurl Pro med en 38 mm cylinder og keramisk

turmalinbelægning giver store, fyldige krøller og maksimal glans

Flot, stylet frisure

38 mm cylinder giver fyldige krøller og naturlige bølger

210°C professionel varme giver perfekte resultater som hos frisøren

Mindre skade på håret

Keramisk turmalinbelægning, der sikrer sundt og glansfuldt hår

Digitale temperaturindstillinger

Brugervenlig

Indikator for klar til brug på LCD-skærmen

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Cool tip til nemmere og mere sikker brug

Automatisk slukning efter 60 minutter

Praktisk sikkerhedsstativ

1,8 m ledning



Krøllejern HP4684/00

Vigtigste nyheder

38 mm cylinder

Hvis du vil lave fyldige krøller eller naturlige

bølger, skal du bruge et krøllejern med en bred

diameter. 38 mm er den perfekte størrelse til at

lave moderigtige, brede krøller og bølger. Det

professionelle valg.

Keramisk turmalinbelægning

Keramisk turmalinbelægning garanterer perfekt

varmefordeling på hele cylinderen for

skinnende resultater og krøller uden krus.

210°C professionel temperatur

Den høje temperatur gør det muligt at ændre

formen på dit hår og giver dig det perfekte look,

som om du lige har været hos frisøren.

Digitale temperaturindstillinger

Digitale temperaturindstillinger gør det nemt

hurtigt at vælge den funktion, du har brug for,

eller justere stylingtemperaturen via det

digitale display. Dette gør det muligt at vælge

den perfekte temperatur alt efter hårtype og

behov. Resultatet er perfekt styling ved et

enkelt tryk på en knap.

Lynopvarmning

Krøllejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 60 sekunder.

Sikker brug

Auto-sluk-funktionen er designet til at give ro i

sindet. Hvis du glemmer det, slukker

krøllejernet selv automatisk efter 60 minutter.

Cool tip

Spidsen af styleren er lavet af et særligt

varmeisolerende materiale, der holder den

kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du

styler.

1,8 m ledning

1,8 m ledning

Indikator for klar til brug

Temperatursymbolet holder op med at blinke,

når krøllejernet er varmt og klart til brug.

Sikkerhedsstativ

Med sikkerhedsstativet kan du stille krøllejernet

sikkert fra dig under brug.



Krøllejern HP4684/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Maks. temperatur: 210 °C

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: mørkeblå og guld

Varmelegemetype: PTC-keramisk

varmeelement

Opvarmningstid: 60s

Diameter på cylinder: 38 mm

Temperaturområde: digitale indstillinger

Funktioner

Indikator for klar til brug

Cool tip

Ledning med kugleled

Ophængsstrop

Keramisk belægning

Hårtype

Slutresultat: Bløde krøller og bølger

Hårlængde: Langt, Mellem

Hårtykkelse: Tyndt, Tykt, Mellem

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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