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Professionelle resultater på en praktisk måde
Simply SalonStraight

Glat på din måde. Den brugervenlige og meget effektive Simply SalonStraight har keramiske glatteplader og

opererer ved en professionel stylingtemperatur på 180°C.

Flot, stylet frisure

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Temperatur på 180°C for smukke resultater

Brugervenlig

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

To strømindstillinger til brug i hele verden

Enkel lås til praktisk opbevaring

Praktisk krog til nem opbevaring

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

1,8 m ledning

Brugervenligt, kompakt design



Glattejern HP8300/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Keramiske plader

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra

naturens side og er et af de bedste materialer

til glatteplader. Pladerne glider ubesværet

gennem dit hår og giver dig et perfekt og

glansfuldt hår.

Temperatur på 180°C

Den høje temperatur gør det muligt at ændre

formen på dit hår og giver dig det perfekte look,

som om du lige har været hos frisøren.

Dobbelt spændingsomskifter

To strømindstillinger til brug i hele verden

Lynopvarmning

Glattejernet har en hurtig opvarmningstid og er

klar til brug på kun 60 sekunder

Nem lås

Enkel lås til praktisk opbevaring

Ledning med kugleled

Praktisk ledning med kugleledsteknologi

roterer ledningen, så du undgår

sammenfiltrede ledninger.

1,8 m ledning

1,8 m ledning

Kompakt design

Denne hårtørrer er kompakt og ergonomisk og

drager fordel af et intelligent, moderne design.

Resultatet er en hårtørrer, der er nem at

håndtere og lille nok til at opbevare overalt.

 

Tekniske specifikationer

Spænding: 110-240 V

Ledningslængde: 1,8 m

Opvarmningstid: 60s

Maks. temperatur: 180 °C

Hårtype

Hårlængde: Mellem, Kort, Langt

Slutresultat: Glat

Hårtykkelse: Tyndt, Tykt, Mellem

Funktioner

Ledning med kugleled

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret
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