
Multistyler

SalonMultistylist

HP4696/10

Kreativa stilar och konstant vård
SalonSuper Stylist

Vill du räkna hur många sätt det finns att uppnå snygg stil? SalonMultistylist 8-i-1 har åtta mångsidiga keramiska

tillbehör för styling. Den är perfekt för att skapa alla stilar du kan komma på och fler därtill.

Vackert stylat hår

3 frisyrer: rakt, stora lockar och vågor

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Tillbehöret till plattången ger dig vackert, slätt hår

Krustång för extra struktur

Liten locktång för små lockar och korkskruvar

Stor locktång för stora lockar

Extraborste ger extra volym och vackra vågor

Extra spiral för vackra korkskruvar

Lättanvänd

Kall spets ger enklare och säkrare användning

"Klar att använda"-indikator

På/av-indikatorlampa

Säkerhetsställ för enkel användning

Medföljer: hårklämmor för enkel styling
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Funktioner

Keramiska plattor

Keramik är av naturen hållbart och

mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa

materialen för plattångsplattor. Plattorna glider

lätt genom håret och ger dig ett glansigt och

perfekt hår.

Tillbehör till plattång

De keramiska plattorna glider enkelt genom

håret så att du får perfekt, rakt och glansigt hår.

Extraborste

Tillbehöret kan enkelt placeras på tången för

extra volym och vackra vågiga frisyrer.

Extra spiral

Det har aldrig varit så enkelt att göra så vackra

korkskruvar. Följ bara kurvorna!

Liten locktång

Om du vill skapa små lockar eller korkskruvar

behöver du en locktång med en liten diameter.

Stor locktång

Om du vill göra stora lockar eller vågor behöver

du det här stora locktången med stor diameter.

Hårklämmor

Dela in håret i sektioner med hårklämmorna.

Då blir det enkelt att forma alla hårstrån.

Kall topp

Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt

värmeisolerande material så att den inte blir

varm. Du kan hålla i den när du lockar håret

utan att riskera att bränna dig för att göra

hanteringen enklare.

"Klar att använda"-indikator

Visar när stylern har rätt temperatur så att du

snabbt kan se när den är klar att använda.

Värmetåligt fodral

Det här värmetåliga fodralet är perfekt när du är

på resande fot. Du behöver inte längre vänta

på att stylern ska svalna. Förvara den i det

medföljande värmetåliga fodralet.

Säkerhetsställ

Du kan enkelt ställa locktången i

säkerhetsstället under användning.

På/av-indikatorlampa

På/av-indikatorlampa

Medföljer: borste

Använd den här borsten av hög kvalitet till att

reda ut håret och sluta till dess porer så att

håret får extra glans.

Krustång

Med det här tillbehöret får ditt hår en fantastiskt

cool struktur.

3 frisyrer: rakt, stora lockar

3 frisyrer: rakt, stora lockar och vågor
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Effekt: 25 W

Spänning: 100-240 V V

Färg/behandling: blå

Sladdlängd: 1,8 m

Material, hölje: diverse

Hårtyp

Nuvarande frisyr: Rakt, Vågigt, Lockigt

Slutresultat: Flera stilar

Hårets längd: Långt, Medium

Hårets tjocklek: Tunt

Service

2 års världsomfattande garanti
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