
Multi-styler
 

SalonSuper Stylist

 

HP4698/22

Mere kreative frisurer, konstant pleje
Din stil med SalonSuper Stylist

SalonSuper Stylist giver dig alsidighed, så du kan skabe den sidste nye frisure til

enhver lejlighed.

Flot, stylet frisure

Multistyler i 13 dele giver uanede muligheder for styling

5 frisurer: glat, store krøller, slangekrøller, crepe-effekt og bølger

Tilbehør til glattejernet, der skaber smukke og glatte frisurer

Konisk cylinder til forskellige typer krøller og bølger

Stort krøllejern til store krøller

Lille krøllejern til små krøller og slangekrøller

Crepejern giver mere struktur

Spiraltang til slangekrøller

Børste, der kan glides på, giver ekstra fylde og smukke bølger

Mindre skade på håret

Den keramiske belægning er non-stick og giver en jævn varme

Brugervenlig

Til/fra-indikatorlys

Medfølger: børste til glat hår



Multi-styler HP4698/22

Vigtigste nyheder Specifikationer

Multistyler i 13 dele

Alle de frisurer, du kan forestille dig, er mulige

med de alsidige styling-værktøjer. Vær kreativ!

5 frisurer

5 frisurer: glat, store krøller, slangekrøller,

crepe-effekt og bølger

Beskyttende keramisk belægning

Den keramiske belægning har non-stick-

egenskaber i forhold til dit hår, og den

distribuerer varmen jævnt.

Konisk form på cylinder

Med den koniske curler (Ø13-25 mm) kan du

skabe forskellige typer krøller og bølger: Fra

små slangekrøller til løse, naturlige krøller og

bølger. Det går hurtigt og nemt, uden krusede

hår. Giv dit hår fylde ved at skabe variationer

over temaet krøller!

Varmebestandigt etui

Dette varmebestandige etui er perfekt til

styling på farten. Du behøver ikke længere

vente på at styleren køler ned. Bare opbevar

den i det medfølgende varmebestandige etui.

Tekniske specifikationer

Maks. temperatur: 140 °C

Spænding: 100-240 V

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: sølvfarvet

Materiale: kabinet: diverse

Funktioner

Keramisk belægning

Cool tip

Ophængsstrop

Indikator for klar til brug

Ledning med kugleled

Hårtype

Slutresultat: Flere frisurer

Hårtykkelse: Tyndt

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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