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Tökéletes csigák és hullámok
SalonCurl Pro

Hullámozzon! A SalonCurl Pro a 38 mm átmérőjű hajformázó rúdnak és a turmalin

kerámiabevonatnak köszönhetően laza, rugalmas hullámokat és maximális

csillogást biztosít

Gyönyörűen megformált haj

38 mm-es hajsütővas a laza fürtökhöz és a természetes hullámokhoz

210 °C-os, fodrászszalonokban is használt hőmérséklet a tökéletes eredményért

Kevésbé károsítja haját

Turmalin kerámiabevonat az egészségesen csillogó hajért

Digitális hőfokbeállítás

Könnyen használható

Üzemkész állapotjelző az LCD-képernyőn

Gyors felmelegedés, 60 mp-en belül használatra kész

Hőszigetelt formázóvég az egyszerűbb és biztonságosabb használatért

Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével

Biztonsági állvány a kényelmes használat érdekében

1,8 méteres hálózati kábel

Egyenfeszültség
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Fénypontok

38 mm-es hajsütővas

Ha laza fürtökre vagy természetes hullámokra

vágyik, nagy átmérőjű hajsütővasra lesz

szüksége. 38 mm a tökéletes átmérő divatos

göndör fürtök és hullámok létrehozásához. Az

igazi profik választása.

Turmalin kerámiabevonat

A turmalin kerámiabevonat tökéletes

hőelosztást biztosít a hajformázón, a

gyönyörűen csillogó és egyenes fürtökért.

210 °C-os professzionális hőmérséklet

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,

mintha most lépett volna ki a fodrászszalonból.

Digitális hőfokbeállítás

A digitális hőfokbeállítással könnyen és

gyorsan kiválaszthatja a kívánt funkciót, illetve

beállíthatja a hajformázáshoz szükséges

hőmérsékletet a digitális kijelző segítségével.

Ez lehetővé teszi az igényeinek és

hajtípusának leginkább megfelelő hőmérséklet

kiválasztását. Az eredmény tökéletes

hajformázás, egyetlen gombnyomásra.

Azonnali felmelegedés

A hajformázó gyorsan felmelegszik, és 60 mp

alatt használatra kész

Biztonságos használat

Az automatikus kikapcsolás funkciót a teljes

biztonság érdekében tervezték. Ha elfelejtené

kikapcsolni, a hajformázó egy óra elteltével

automatikusan kikapcsol.

Hőszigetelt formázóvég

A hajformázó vége speciális hőszigetelő

anyagból készült, amely hidegen tartja azt; ez

biztonságos és egyszerű használatot tesz

lehetővé.

1,8 méteres kábel

1,8 méteres hálózati kábel

Üzemkész állapotjelző

Amikor a hőmérséklet szimbólum a már nem

villog, a hajformázó felmelegedett és

használatra kész.

Biztonsági állvány

A biztonsági állvány lehetővé teszi, hogy

használat közben biztonságosan letehesse a

hajformázót.

Egyenfeszültség

Univerzális feszültségválasztás, hogy a

készülék tökéletes útitársa lehessen
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