
Преса за изправяне на

коса

SalonStraight DUO

  210°C

Керамика

Мраморни предпазни пластини

 
HP4688

Изправяне и предпазване - две действия наведнъж
SalonStraight DUO

Предпазните охлаждащи пластини от мрамор на SalonStraight DUO поглъщат излишъка от топлина веднага след изправянето,

така че крайната температура на косата е много по-ниска в сравнение с други маши за изправяне, работещи на същата

температура.

Прекрасно оформена прическа

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Регулируеми настройки на нагряването, гарантиращи гладък резултат за всеки тип коса

Професионална температура от 210°C за идеален резултат като във фризьорски салон

По-малко увреждане

Топлозащитени мраморни пластини осигуряват моментално предпазване от прегряване

Пести време

Моментално загряване: готова за използване в рамките на 30 секунди

Лесна употреба

Ключ вкл./изкл.

Халка за лесно съхранение за удобно съхранение

Въртящият се кабел предотвратява заплитане

Easy lock за удобно прибиране

В комплекта: топлоустойчив калъф

Автоматично изключване след 1 час за допълнителна безопасност
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Спецификации

Тегло и размери - F-кутия

Нето размери на изделието, вкл. принадлежностите:

279 (Д) x 50,2 (Ш) x 30,5 (В) мм

Нето тегло на изделието, вкл. принадлежностите:

462 г

Размери на F-кутията: 400 (Д) x 95 (Ш) x 190 (В) мм

Тегло на F-кутията (вкл. изделието):

1080 г

Обем на F-кутията (см3): 7220

Технически спецификации

Мощност: 29 W

Напрежение: 110-240 V

Честота: 50/60 Hz

Палет

Размери на палета: 1200 x 80 x 180 (В) мм

Количество палети: 144 бр.

Брой пластове: 4

Брой A-кутии в един пласт: 6

Тегло и размери - A-кутия

Размери на A-кутията: 423 (Д) x 310 (Ш) x 414

(В) мм

Обем на A-кутията: 54287,8 см³

Брой F-кутии в една A-кутия: 6

Тегло на A-кутията (вкл. изделията): 7230 г

Аксесоари

Топлоустойчива луксозна чантичка за пътуване
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