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Εύκολ
• Η χτ
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Επαγγ
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• Η ρο

Εξοικο
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Στάιλι
• Ο κρ
• Λεπ
ε και φορµάρετε τα µαλλιά σας εύκολα από τη ρίζα ως την άκρη

ο στο χρήση
ένα ισιώµατος πιάνει και καθοδηγεί εύκολα τα µαλλιά

εύθυνση τρίχας για πρόσθετη λάµψη
ιρούµενο φίλτρο εισόδου αέρα
λο στη χρήση µε ένα χέρι

ελµατικά αποτελέσµατα
ταβλητή χτένα σας επιτρέπει να ισιώσετε τα µαλλιά από τη ρίζα ως τις άκρες
ή αέρα µε ιόντα τουρµαλίνης εξασφαλίζει λαµπερό στυλ χωρίς φριζάρισµα

νοµεί χρόνο
ρό σεσουάρ 1800 Watt

νγκ µεγάλης διάρκειας
ύος αέρας σταθεροποιεί το στυλ σας

τό στόµιο για εστιασµένη ροή αέρα
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Χτένα ισιώµατος

Μεταβλητή χτένα
Ροή αέρα µε ιόντα τουρµαλίνης



 

Τεχνικές προδιαγραφές
• Τάση: 110-127 και 220-240 V
• Υλικό κατασκευής περιβλήµατος συσκευής 

στάιλινγκ: ποικιλία
• Μήκος καλωδίου: 1,8 m
• Ρεύµα: 1800 W

Παλέτα
• Ποσότητα: 1200x800
• Αριθµός στρώσεων: 6
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση: 6

Βάρος και διαστάσεις
• Βάρος καθαρού προϊόντος 

συµπεριλαµβανόµενων των εξαρτηµάτων: 600 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 270x95x305 χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F (συµπεριλαµβανοµένου 

του προϊόντος): 745 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 556x308x324 χιλ.
• Βάρος συσκευασίας A: 6420 g
• Αριθµός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 6

∆υνατότητα επισκευής
• Αντικατάσταση: ναι

Στοιχεία logistic
• Κωδικός 12 NC: 88448670001
• Συσκευασία F EAN: ∆είτε το Ρacdoc για τη χώρα 

σας
• Συσκευασία A EAN: ∆είτε το Ρacdoc για τη χώρα 

σας
• Χώρα προέλευσης: PRC
•

Σεσουάρ
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