
Aparat de îndreptat
părul

SalonStraight DUO

 
210°C

Ceramică

Protecţie cu marmură

 
HP4688

Îndreaptă şi protejează: tratament dublu într-un singur aparat

SalonStraight DUO

Plăcuţele de protecţie din marmură ale SalonStraight DUO elimină excesul de căldură imediat după îndreptarea

părului, astfel încât temperatura finală a părului este mult mai mică decât cea oferită de alte aparate de

îndreptare a părului care folosesc aceeaşi temperatură de coafare.

Păr coafat frumos

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Setări reglabile pentru temperatură pentru a asigura o netezime remarcabilă pentru fiecare tip de păr

Căldură ridicată de 210°C pentru rezultate perfecte, profesionale

Mai puţină deteriorare

Plăcuţele din marmură oferă o protecţie imediată împotriva căldurii

Economiseşte timp

Căldură instantanee: gata de utilizare în 30 de secunde

Uşor de utilizat

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)

Cârlig de depozitare pentru depozitare convenabilă

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Blocare uşoară pentru depozitare convenabilă

Inclusă: husă termorezistentă

Oprire automată după o oră pentru siguranţă suplimentară



Aparat de îndreptat părul HP4688/00

Specificaţii

Greutate şi dimensiuni cutie

Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 279

(L) x 50,2 (l) x 30,5 (h) mm

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

462 g

Dimensiune cutie: 400 (L) x 95 (l) x 190

(h) mm

Greutate cutie (inclusiv produsul): 1080 g

Volum bax (cm3): 7220

Specificaţii tehnice

Putere (în waţi): 29 W

Tensiune: 110-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Palet

Dimensiuni palet: 1200 x 80 x 180 (h) mm

Cantitate palet: 144 buc.

Număr de straturi: 4

Număr de baxuri pe strat: 6

Greutate şi dimensiuni bax

Dimensiuni bax: 423 (L) x 310 (l) x 414 (h) mm

Volum bax: 54287,8 cm³

Număr de cutii în bax: 6

Greutate bax (inclusiv produsul): 7230 g

Accesorii

Husă de transport termorezistentă
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