
Aparat de coafat
multifuncţional

HP4698/10

Coafuri mai creative, îngrijire permanentă
SalonSuper Stylist

Doriţi să număraţi modurile în care se pot crea coafuri de excepţie? SalonMultistylist 10 în 1 are zece accesorii

ceramice flexibile pentru coafat. Perfect pentru crearea tuturor coafurilor la care vă puteţi gândi şi a multor altora.

Păr coafat frumos

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Set aparat de coafat din 13 bucăţi pentru versatilitate nelimitată în coafare

Perie culisantă pentru volum suplimentar şi onduleuri minunate

Modelator în spirală pentru cârlionţi minunaţi

Cleşte ondulator mic pentru bucle strânse şi cârlionţi strânşi

Cleşte ondulator mare pentru bucle mari

Cleşte ondulator spiralat pentru onduleuri largi

Uşor de utilizat

Incluse: agrafe de păr pentru coafare uşoară

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Inclusă: husă termorezistentă

Oprire automată după o oră pentru siguranţă suplimentară

Indicator luminos Pornit/Oprit
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Repere

Plăci ceramice

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi

durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele

mai adecvate materiale pentru plăcile pentru

îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-

vă un păr perfect strălucitor.

Set aparat de coafat din 13 bucăţi

Fiecare coafură pe care v-o imaginaţi este

posibilă cu instrumentele versatile de coafat.

Fiţi creative!

Perie culisantă

Acest accesoriu poate fi plasat cu uşurinţă pe

cleşte pentru a crea volum suplimentar şi

coafuri cu onduleuri minunate.

Modelator în spirală

Este suficient să urmaţi curbele pentru a crea

cei mai frumoşi cârlionţi, mai uşor ca oricând!

Cleşte ondulator spiralat

Spiralele definite pe cleştele ondulator creează

cu uşurinţă onduleuri largi.

Agrafe de păr

Utilizaţi agrafele de păr pentru a crea secţiuni

care vă vor ajuta să coafaţi cu uşurinţă toate

firele de păr.

Vârf rece

Vârful aparatului de coafat este fabricat din

material termoizolant special pentru a rămâne

rece; îl puteţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru uşurinţă optimă în utilizare.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Husă termorezistentă

Această husă termorezistentă este perfectă

pentru coafarea în timpul călătoriilor. Nu mai

trebuie să aşteptaţi răcirea aparatului de

coafat. Este suficient să îl depozitaţi utilizând

husa termorezistentă inclusă.

Oprire automată

Funcţia de oprire automată a fost proiectată

pentru a vă asigura liniştea. Dacă este lăsat

pornit, aparatul de coafat se va opri automat

după o oră.

Indicator luminos Pornit/Oprit

Indicator luminos Pornit/Oprit

Cablu de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 100-240 V

Alimentare: 25 W

Material carcasă: variat

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: variat

Service

Înlocuire

Tipul părului

Coafura actuală: Drept, Ondulat, Creţ

Rezultat final: Multi-stil

Pentru păr fragil

Lungimea părului: Lung, Mediu

Grosimea firului de păr: Subţire
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