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Resultados profissionais de modo prático
Simply SalonStraight

Alise seus cabelos. Prático e fácil de usar, o Simply SalonStraight conta com chapas alisadoras e funciona a uma

temperatura de modelagem profissional de 180 °C.

Cabelos lindamente modelados

Pranchas em cerâmica para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes

Temperatura de 180°C para ótimos resultados

Fácil de usar

Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 60 segundos

Sistema de trava para um prático armazenamento

Alça prática para pendurar

O cabo giratório evita que o fio fique retorcido

Cabo de energia de 1,8m

Design compacto para um fácil manuseio

Voltagem universal



Prancha alisadora de HP8300/00

Destaques Especificações

Placas em cerâmica

Devido à cerâmica ser um elemento liso e

resistente, ela é um dos melhores materiais

para pranchas alisadoras, pois elas deslizam

sem esforço pelos cabelos, proporcionando o

brilho perfeito.

Temperatura de 180°C

Com a temperatura alta, você pode mudar o

formato dos cabelos e ficar com um visual

perfeito, como se tivesse acabado de sair do

salão.

Aquecimento instantâneo

O modelador de cachos tem um tempo de

aquecimento rápido, estando pronto para usar

em apenas 60 segundos.

Sistema de trava

Sistema de trava para um prático

armazenamento

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório gira o fio

elétrico evitando que ele fique retorcido.

Cabo de 1,8m

Cabo de energia de 1,8m

Design compacto

Compacto e ergonômico, este secador tem um

design moderno e inteligente. O resultado é

um aparelho leve e fácil de usar, além de

pequeno o suficiente para ser guardado

praticamente em qualquer lugar.

 

Especificações técnicas

Voltagem: 110-240 V

Comprimento do cabo: 1,80 m

Tempo de aquecimento: 60s

Temperatura máxima: 180 °C

Tipo de cabelo

Comprimento dos cabelos: Médio, Curto,

Longo

Resultado: Liso

Espessura dos fios: Fina, Grossa, Médio

Recursos

Cabo giratório

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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