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Ondas e caracóis perfeitos
SalonCurl Pro

Para encaracolar. O SalonCurl Pro com um diâmetro de 38 mm e um revestimento

em cerâmica turmalina assegura caracóis soltos grandes e um brilho máximo

Penteados maravilhosos

Pinça de 38 mm para caracóis soltos e ondas naturais

Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados perfeitos

Menos danos para o cabelo

Revestimento em cerâmica turmalina para cabelos brilhantes e saudáveis

Regulações digitais da temperatura

Fácil de utilizar

Indicador de pronto a utilizar no visor LCD

Tempo de aquecimento rápido, pronto a utilizar em 60 segundos

Ponta fria para uma utilização mais fácil e segura

Desactivação automática após 60 min.

Suporte de segurança para fácil utilização

Cabo de alimentação de 1,8 m



Modelador de caracóis HP4684/00

Destaques

Pinça de 38 mm

Se quiser criar caracóis soltos ou ondas

naturais, tem de usar um modelador com um

diâmetro grande; 38 mm é o tamanho perfeito

para criar modernos caracóis largos e ondas.

De facto, uma escolha para profissionais.

Revestimento em cerâmica turmalina

O revestimento em cerâmica turmalina

assegura uma distribuição do calor por todo o

modelador para resultados com brilho elevado

e para caracóis sem frisado.

Temperatura profissional de 210 °C

Esta alta temperatura permite-lhe alterar as

formas do seu cabelo e dá-lhe aquela

aparência perfeita de quem acabou de sair do

cabeleireiro.

Regulações digitais da temperatura

As definições de temperatura digitais facilitam

a selecção rápida da função de que necessita

ou o ajuste da temperatura de modelação

através do visor digital. Isto permite-lhe

seleccionar a temperatura perfeita para as

suas necessidades específicas e para o seu

tipo de cabelo. O resultado é uma modelação

perfeita com apenas um toque num botão.

Aquecimento imediato

O modelador de caracóis dispõe de um tempo

de aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a utilizar em 60 segundos.

Utilização segura

A função de desligar automático foi concebida

para proporcionar tranquilidade. Se for deixado

ligado, o modelador de caracóis desliga-se

automaticamente após 60 min.

Ponta fria

A ponta do modelador é fabricada com um

material de isolamento especial para a manter

fria; poderá agarrá-la com segurança enquanto

está a modelar para uma maior facilidade de

utilização.

Cabo de 1,8 m

Cabo de alimentação de 1,8 m

Indicador de pronto a utilizar

A intermitência do símbolo da temperatura

pára quando o modelador de caracóis estiver

quente e pronto a utilizar.

Suporte de segurança

O suporte de segurança permite-lhe pousar o

modelador, de forma segura, durante a

utilização.
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Especificações

Especificações técnicas

Temperatura máxima: 210 °C

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: azul escuro e dourado

Tipo de aquecedor: Aquecedor em cerâmica

PTC

Tempo de aquecimento: 60 seg.

Diâmetro do punho: 38 mm

Limite de temperaturas: regulações digitais

Características

Indicador de pronto a utilizar

Ponta fria

Cabo giratório

Argola de suspensão

Revestimento cerâmico

Tipo de cabelo

Resultado final: Caracóis suaves e ondas

Comprimento do cabelo: Comprido, Médio

Espessura do cabelo: Fino, Espesso, Médio

Assistência

2 anos de garantia mundial
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