
Žehlička na vlasy

SalonStraight DUO

 

210 °C

Keramika

Mramorová ochrana

 
HP4688

Vyrovná a ochráni, dvojnásobné ošetrenie v jednom kroku

SalonStraight DUO

Chladné mramorové ochranné platne žehličky na vlasy SalonStraight DUO znižujú nadmerné zahrievanie ihneď

po vyrovnaní, takže teplota vlasov je oveľa nižšia ako pri iných vlasových žehličkách používajúcich rovnakú

teplotu upravovania.

Účesy s nádherným tvarom

Keramické platne pre jemné hladké a lesklé vlasy

Voliteľné nastavenia teploty zaručia hladké účesy pre každý typ vlasov

Profesionálna vysoká teplota 210 °C pre dokonalé účesy ako od kaderníka

Menšie poškodenie

Chladné mramorové platne zabezpečujú neustálu ochranu pred teplom

Úspora času

Okamžité zahriatie: pripravené na použitie za 30 sekúnd

Jednoducho sa používa

Prepínač zapnuté/vypnuté

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Ľahké uzamykanie pre pohodlné odkladanie

Obsahuje: Puzdro odolné voči teplu

Automatické vypnutie po jednej hodine pre vyššiu bezpečnosť



Žehlička na vlasy HP4688/00

Technické údaje

Hmotnosť a rozmery F boxu

Čisté rozmery produktu bez príslušenstva: 279

(D) x 50,2 (Š) x 30,5 (V) mm

Čistá hmotnosť produktu vrátane nástavcov:

462 g

Rozmery F boxu: 400 (D) x 95 (Š) x 190

(V) mm

Hmotnosť F boxu (vrátane produktu): 1080 g

Objem F boxu (cm3): 7220

Technické špecifikácie

Wattový výkon: 29 W

Napätie: 110-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Paleta

Rozmery palety: 1200 x 80 x 180 (v) mm

Množstvo na palete: 144 ks

Počet vrstiev: 4

Počet A boxov na vrstvu: 6

Hmotnosť a rozmery A boxu

Rozmery A boxu: 423 (D) x 310 (Š) x 414

(V) mm

Objem A boxu: 54287,8 cm³

Počet F boxov v A boxe: 6

Hmotnosť A boxu (vrátane produktov): 7230 g

Príslušenstvo

Teplovzdorné cestovné puzdro
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