
Multi-Styler
 

SalonSuper Stylist

 

HP4698/22

Mer kreative frisyrer, skånsomt
SalonSuper Stylist får frem stilen din

Salon SuperStylist gir deg allsidighet til å lage den nyeste frisyren for hver

anledning.

Vakkert frisert hår

Varmestylersett i 13 deler for ubegrenset allsidighet innen frisering

Fem stiler: rett, store krøller, korketrekkere, krepp og bølger

Rettetang for å lage vakkert og glatt hår

Konisk rør for ulike typer krøller og bølger

Stor krølltang for store krøller

Liten krølltang for harde krøller og korketrekkere

Kreppetang for ekstra struktur

Skyvespiral for vakre korketrekkere

Avtakbar børste for mer volum og vakre bølger

Mindre skade på håret

Keramisk belegg gir slippeffekt og jevn varme

Enkel bruk

Indikatorlampe for av/på-knapp

Inkludert: børste for glatt hår



Multi-Styler HP4698/22

Høydepunkter Spesifikasjoner

Varmestylersett i 13 deler

Alle hårstiler du kan tenke deg, er mulig med

de allsidige friseringsverktøyene. Vær kreativ.

Fem stiler

Fem stiler: rett, store krøller, korketrekkere,

krepp og bølger

Beskyttende keramisk belegg

Keramisk belegg har slippeffekt på håret og

fordeler varmen jevnt.

Konisk form på røret

Med den koniske krølltangen (Ø13–25 mm) kan

du lage forskjellige typer krøller og bølger. Fra

tette korketrekkere til løse, naturlige krøller og

bølger. Det er raskt og enkelt, og du får ingen

uønskede krusninger. Gi håret volum ved å lage

variasjoner med forskjellige krøller.

Varmebestandig etui

Dette varmebestandige etuiet er perfekt for

styling på farten. Du trenger ikke vente på at

styleren skal bli kald. Bare oppbevar den i det

varmebestandige etuiet som er inkludert.

Tekniske spesifikasjoner

Maksimumstemperatur: 140 °C

Spenning: 100–240 V

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: sølv

Materiale, kabinett: forskjellige

Funksjoner

Keramisk belegg

Kald tupp

Hengeløkke

Klar-til-bruk-indikator

Roterbar ledning

Hårtype

Sluttresultat: Flere stiler

Hårtykkelse: Tynt

Service

To års verdensomspennende garanti
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