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SalonStraight DUO

 
210°C

Cerâmica

Protecção em mármore

 
HP4688

Alisa e protege, duplo tratamento numa só passagem
SalonStraight DUO

As placas de mármore frias do SalonStraight DUO eliminam imediatamente o excesso de calor após o

alisamento, pelo que a temperatura final do cabelo é bastante mais baixa, comparada com a temperatura final

quando usa outro alisador na mesma temperatura.

Penteados maravilhosos

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Regulações de calor ajustáveis para garantir resultados macios para todos os tipos de cabelo

Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados perfeitos

Menos danos

As placas frias em mármore proporcionam protecção instantânea contra o calor

Poupa tempo

Calor instantâneo: pronto a usar em 30 segundos

Fácil de utilizar

Interruptor ligar/desligar

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Bloqueio fácil para arrumação prática

Inclui: bolsa resistente ao calor

Desligar automático após uma hora para segurança extra



Alisador HP4688/00

Especificações

Peso e dimensões da caixa F

Dimensões do produto excluindo acessórios:

279 (c) x 50,2 (l) x 30,5 (a) mm

Peso líquido do produto incluindo acessórios:

462 g

Dimensões da caixa-F: 400 (c) x 95 (l) x 190

(a) mm

Peso da caixa F [incluindo produto]: 1080 g

Volume da caixa-F (cm3): 7220

Especificações Técnicas

Potência: 29 W

Voltagem: 110-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Palete

Dimensões da palete: 1200 x 80 x 180 (a) mm

Quantidade de paletes: 144 unid.

Número de camadas: 4

Número de caixas-A por camada: 6

Peso e dimensões da caixa-A

Dimensões da caixa-A: 423 (c) x 310 (l) x 414

(a) mm

Volume da caixa A: 54287,8 cm³

Número de caixas-F na caixa-A: 6

Peso caixa A (incluindo produtos): 7230 g

Acessórios

Bolsa de viagem resistente ao calor
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