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Perfecte veerkrachtige krullen en golven
SalonCurl Pro

Zet jezelf in de krul. De SalonCurl Pro-krultang met een tang van 38 mm en een

buitenlaag van keramisch toermalijn zorgt voor grote, veerkrachtige krullen en

maximale glans.

Prachtig gestyled haar

Tang van 38 mm voor veerkrachtige krullen en natuurlijk golvend haar

Professionele temperatuur van 210 °C voor een perfect professioneel resultaat

Minder beschadiging van je haar

Buitenlaag van keramisch toermalijn voor gezond, glanzend haar

Digitale temperatuurstanden

Gebruiksgemak

Gebruiksklaar-indicatie op het LCD-scherm

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik

Automatische uitschakeling na 60 minuten

Veiligheidsstandaard voor eenvoudig gebruik

Netsnoer van 1,8 m

Universeel voltage
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Kenmerken

Tang van 38 mm

Als je prachtige krullen of mooi golvend haar

wilt creëren, heb je een krultang nodig met een

grote diameter. 38 mm is de perfecte grootte

voor hippe krullen en golvend haar. Dé keuze

van professionals.

Buitenlaag van keramisch toermalijn

De buitenlaag van keramisch toermalijn zorgt

voor een perfecte verspreiding van de warmte

via de tang voor glanzend haar en pluisvrije

krullen.

Professionele temperatuur van 210 °C

Op deze hoge temperatuur kun je de basisvorm

van je haren veranderen. Je krijgt een perfect

resultaat, alsof je net naar de kapper bent

geweest.

Digitale temperatuurstanden

Met de digitale temperatuurstanden kun je

snel de juiste functie selecteren en de

stijltemperatuur aanpassen via het digitale

display, waardoor je altijd de perfecte

temperatuur hebt die het beste bij jouw

haartype en behoeften past. Het resultaat is

perfect gestyled haar met één druk op de knop.

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de krultang

binnen 60 seconden gebruiken.

Veilig in het gebruik

De automatische uitschakelfunctie is

ontworpen voor je gemoedsrust. Als de styler

per ongeluk aan blijft staan, wordt deze na 60

minuten automatisch uitgeschakeld.

Koelblijvend uiteinde

Het uiteinde van de styler is van speciaal

warmte-isolerend materiaal gemaakt om het

koel te houden, zodat je de styler tijdens het

stylen veilig vast kunt houden voor een

optimaal gebruiksgemak.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Gebruiksklaar-indicatie

Het temperatuursymbool stopt met knipperen

wanneer de krultang is opgewarmd en

gebruiksklaar is.

Veiligheidsstandaard

Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de

krultang tijdens het gebruik veilig aan de kant

leggen.

Universeel voltage

Geschikt voor alle voltages zodat deze perfecte

reisgenoot altijd met je mee kan
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