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Prostowanie i ochrona równocześnie
SalonStraight DUO

Chłodne marmurowe płytki ochronne w prostownicy SalonStraight DUO eliminują nadmiar ciepła natychmiast

po zakończeniu układania włosów, dlatego temperatura włosa jest o wiele niższa niż w przypadku innych

prostownic wykorzystujących tę samą temperaturę.

Doskonale wystylizowane włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Regulowane ustawienia temperatury pozwalają cieszyć się niezwykle gładkimi włosami, niezależnie od ich rodzaju

Temperatura działania 210°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty jak w salonie

Mniej uszkodzeń

Chłodna marmurowa płytka zapewnia błyskawiczną ochronę przed przegrzaniem

Oszczędność czasu

Natychmiastowe nagrzewanie: gotowa do użytku w ciągu 30 sekund

Łatwa obsługa

Wyłącznik

Wygodny zaczep do zawieszania pozwalający na wygodne przechowywanie

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodów

Łatwy system zamykania zapewnia wygodne przechowywanie

W zestawie: odporne na ciepło etui

Automatyczne wyłączanie po godzinie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
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Dane techniczne

Waga i wymiary pojedynczego opakowania

Wymiary produktu bez akcesoriów: 279 (dł.) x

50,2 (szer.) x 30,5 (wys.) mm

Waga netto produktu z akcesoriami: 462 g

Wymiary pojedynczego opakowania: 400

(dług.) x 95 (szer.) x 190 (wys.) mm

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 1080 g

Pojemność pojedynczego opakowania (cm³):

7220

Specyfikacja techniczna

Moc w watach: 29 W

Napięcie: 110–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Paleta

Wymiary palety: 1200 x 80 x 180 (wys.) mm

Ilość na palecie: 144 szt.

Liczba warstw: 4

Liczba opakowań zbiorczych w każdej

warstwie: 6

Waga i wymiary opakowania zbiorczego

Wymiary opakowania zbiorczego: 423 () x 310

(szer.) x 414 (wys.) mm

Pojemność opakowania zbiorczego:

54287,8 cm³

Liczba pojedynczych opakowań w opakowaniu

zbiorczym: 6

Waga opakowania zbiorczego (z produktem):

7230 g

Akcesoria

Etui podróżne odporne na temperaturę
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