
 

Philips SalonStraight DUO
Tiesinimo žnyplės

HP4688
„SalonStraight DUO“

Tiesinimas ir apsauga, dviguba procedūra viename
„SalonStraight DUO“ vėsios marmurinės apsauginės plokštelės pašalina karščio perteklių 
iš karto po tiesinimo, todėl plaukų temperatūra po tiesinimo yra gerokai žemesnė nei 
esant kitokiam tiesinimo įtaisui, naudojančiam tokią pačią temperatūrą.

Profesionalūs rezultatai
• 210 ºC keraminės plokštelės suteikia puikių tiesinimo rezultatų

Saugo nuo pažeidimo
• Vėsios marmurinės plokštelės akimirksniu apsaugo nuo karščio

Taupo laiką
• Įkaista iki 100 ºC tik per 30 sekundžių

Paprasta naudoti
• 25 reguliuojami temperatūros nustatymai pritaikomi visų tipų plaukams
• Įjungimo / išjungimo mygtukas su indikatorine lempute
• Pakabinimo kilpa skirta patogiai laikyti
• Dėl savo sukamosios savybės laidas nesusipainioja
• Rankenos uždarymo užraktas skirtas lengvai ir saugiai laikyti
• Karščiui atsparų krepšį galima naudoti kaip modeliavimo kilimėlį
 



 maksimali modeliavimo temperatūra 
yra 210 ºC
Aukšta temperatūra kartu su keramine danga 
suteikia jūsų laukiamų puikių tiesinimo rezultatų

Marmurinė apsauginė plokštelė
balto marmuro apsauginės plokštelės iš karto po 
tiesinimo sugeria karštį, riboja plaukų pažeidimą
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Techniniai duomenys
• Galingumas: 29 W
• Įtampa: 110–240 V
• Dažnis: 50/60 Hz

A dėžutės svoris ir matmenys
• Galutiniai gaminio matmenys, išskyrus priedus: 279 

(ilgis) x 50,2 (plotis) x 30,5 (aukštis) mm
• Galutiniai gaminio matmenys, įskaitant priedus: 

462 g
• F dėžutės matmenys: 400 (ilgis) x 95 (plotis) x 190 

(aukštis) mm
• F dėžutės svoris, įskaitant gaminį: 1080 g
• F dėžutės tūris cm3: 7220

A dėžutės svoris ir matmenys
• A dėžutės matmenys: 423 () x 310 (plotis) x 414 

(aukštis) mm
• A dėžutės tūris: 54287,8 cm³
• F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6
• A dėžutės svoris [įskaitant gaminius]: 7230 g

Padėklas
• Padėklų matmenys: 1200 x 80 x 180 mm
• Padėklų kiekis: 144 Pakeliai
• Sluoksnių skaičius: 4
• A dėžučių skaičius viename sluoksnyje: 6

Priedai /papildomos priemonės
• Karščiui atsparus prabangus kelioninis krepšelis
•
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