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Perfekta studsande lockar och vågor
SalonCurl Pro

Låt dig lockas. SalonCurl Pro med 38 mm kolv och keramiska turmalinplattor ger

dig garanterat spänstiga lockar och maximal lyster

Vackert stylat hår

38 mm tång för spänstiga lockar och naturliga vågor

Professionell temperatur på 210 °C ger perfekta salongresultat

Mindre slitage på håret

Keramiska turmalinplattor för blankt och rakt hår

Digitala temperaturinställningar

Lättanvänd

"Klar att använda"-indikator på LCD-skärmen

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Kall spets ger enklare och säkrare användning

Automatisk avstängning efter 60 minuter

Säkerhetsställ för enkel användning

1,8 m nätkabel



Locktång HP4684/00

Funktioner

38 mm tång

Om du vill göra spänstiga lockar eller naturliga

vågor behöver du en locktång med en stor

diameter. 38 mm är den perfekta storleken för

att göra moderna stora lockar och vågor. Det

här är frisörernas val.

Keramiska turmalinplattor

Keramiska turmalinplattor garanterar perfekt

värmefördelning i kolven, för blanka lockar utan

krusningar.

Professionell temperatur på 210 °C

Med den här höga temperaturen kan du ändra

form på håret så att du får ett perfekt utseende

- precis som om du varit hos frisören.

Digitala temperaturinställningar

Med digitala temperaturinställningar blir det

enkelt att snabbt välja önskad funktion eller

justera stylingtemperaturen med hjälp av det

digitala teckenfönstret. På sätt blir det lätt att

välja exakt temperatur för olika specifika

önskemål och hårtyper. Resultatet blir en

perfekt frisyr med bara en enda knapptryckning.

Snabb uppvärmning

Locktången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 60 sekunder.

Säker användning

Den automatiska avstängningsfunktionen finns

för att du ska kunna känna dig trygg. Om du

inte stänger av locktången stängs den av

automatiskt efter en timme.

Kall topp

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt

värmeisolerande material så att den inte blir

varm. Du kan hålla i den när du lockar håret

utan att riskera att bränna dig för att göra

hanteringen enklare.

1,8 m lång sladd

1,8 m nätkabel

"Klar att använda"-indikator

Temperatursymbolen slutar blinka när

locktången har värmts upp och är klar att

användas.

Säkerhetsställ

Du kan enkelt ställa locktången i

säkerhetsstället under användning.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Maximal temperatur: 210 °C

Sladdlängd: 1,8 m

Färg/behandling: mörkblå och guld

Värmetyp: PTC keramisk värme

Uppvärmningstid: 60 sek

Cylinder, diameter: 38 mm

Temperaturintervall: digitala inställningar

Funktioner

"Klar att använda"-indikator

Kall topp

Roterbart sladdfäste

Upphängningsögla

Keramisk beläggning

Hårtyp

Slutresultat: Mjuka lockar och vågor

Hårets längd: Långt, Medium

Hårets tjocklek: Tunt, Tjockt, Medium

Service

2 års världsomfattande garanti
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