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Narovnání a ochrana, dvojí úprava najednou
SalonStraight DUO

Chladné ochranné mramorové destičky vlasové žehličky SalonStraight DUO odstraňují výstupní teplo okamžitě

po narovnání, takže konečná teplota vlasů je o mnoho nižší než u vlasových žehliček, které používají stejnou

teplotu pro úpravu účesu.

Pro krásný účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Nastavení teploty pro hladký účes u každého typu vlasů

Vysoká profesionální teplota 210 °C pro dokonalý výsledek jako ze salónu

Menší poškození

Chladné mramorové destičky poskytují okamžitou teplotní ochranu

Šetří čas

Okamžité zahřátí: připraveno k použití během 30 sekund

Snadné použití

Vypínač pro zapnutí/vypnutí

Háček pro snadné a pohodlné uskladnění

Otočná šňůra, která zabraňuje zamotání

Snadné zajištění pro pohodlné uložení

Obsahuje: pouzdro odolné vůči teplu

Automatické vypnutí po jedné hodině pro větší bezpečnost



Vlasová žehlička HP4688/00

Specifikace

Hmotnost a rozměry balení F

Čisté rozměry produktu bez příslušenství: 279

(d) x 50,2 (š) x 30,5 (v) mm

Hmotnost výrobku včetně příslušenství: 462 g

Rozměry F-balení: 400 (d) x 95 (š) x 190

(v) mm

Hmotnost balení F (včetně výrobku): 1080 g

Objem balení F (cm3): 7220

Technické údaje

Příkon: 29 W

Napětí: 110 - 240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Paleta

Rozměry palety: 1200 x 80 x 180 (h) mm

Množství palet: 144 ks

Počet vrstev: 4

Počet balení A na vrstvu: 6

Hmotnost a rozměry balení A

Rozměry balení A: 423 () x 310 (š) x 414 (v) mm

Objem balení A: 54287,8 cm³

Počet balení F v balení A: 6

Hmotnost balení A (včetně výrobků): 7230 g

Příslušenství

Tepluvzdorné cestovní pouzdro: Ano
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