
Penata Rambut
Serbaguna

 

SalonSuper Stylist

 

HP4698/22

Lebih banyak gaya kreatif, perawatan konstan

Gaya Anda bersama SalonSuper Stylist

SalonSuper Stylist memberi Anda fleksibilitas untuk menciptakan gaya rambut

terkini untuk setiap acara.

Rambut tertata indah

13 buat perangkat heatstyler untuk keragaman tanpa batas dalam menata rambut

5 gaya penataan: lurus, ikal besar, keriting spiral, keriting papan, dan berombak

Sambungan catok pelurus untuk menciptakan rambut licin yang indah

Laras kerucut untuk beragam jenis gaya rambut keriting dan berombak

Penjepit pengeriting besar untuk keriting besar

Penjepit pengeriting kecil untuk ikal yang lebih rapat dan keriting spiral

Catok gerigi untuk menambah tekstur rambut

Spiral slide-on untuk keriting spiral yang indah

Sikat slide-on untuk menambah volume dan ombak yang indah

Lebih Ramah Pada Rambut

Lapisan keramik menyalurkan panas yang merata dan tidak lengket

Mudah digunakan

Lampu indikasi on/off

Termasuk: Sikat yang menghaluskan rambut



Penata Rambut Serbaguna HP4698/22

Kelebihan Utama Spesifikasi

13 buah perangkat heatstyler

Setiap gaya rambut yang Anda bayangkan

bisa diwujudkan dengan alat penata rambut

yang serbaguna ini. Kreasikan sesuka Anda!

5 gaya penataan

5 gaya penataan: lurus, ikal besar, keriting

spiral, keriting papan, dan berombak

Lapisan keramik pelindung

Lapisan keramik memiliki bahan anti-lengket

terhadap rambut Anda dan mendistribusikan

panas dengan merata.

Laras berbentuk kerucut

Dengan pengeriting kerucut (Ø13-25 mm),

Anda bisa membuat berbagai jenis keriting

dan berombak: dari keriting spiral yang sangat

rapat sampai keriting dan berombak yang

terlihat longgar, dan alami. Sangat cepat dan

mudah, tanpa kusut. Tambahkan volume pada

rambut Anda dengan menciptakan variasi

tema rambut keriting!

Kantong tahan panas

Kantong Tahan Panas ini sangat cocok untuk

penataan di mana saja. Tidak perlu menunggu

alat penata rambut Anda untuk dingin. Cukup

simpan di dalam kantong tahan panas yang

disertakan.

Spesifikasi teknis

Suhu maksimal: 140 °C

Voltase: 100-240 volt

Panjang kabel: 1,8 m

Warna/tampilan luar: perak

Bahan rangka: beragam

Fitur

Lapisan keramik

Ujung dingin

Lubang gantungan

Indikator siap untuk digunakan

Kabel putar

Jenis rambut

Hasil akhir: Beragam gaya penataan

Ketebalan rambut: Tipis

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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