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Moeiteloos professionele resultaten
Simply SalonStraight

Weg met die krullen! De gebruiksvriendelijke en effectieve Simply SalonStraight heeft keramische ontkrulplaten

waarmee je je haar bij maar liefst 180ºC kunt stylen.

Prachtig gestyled haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Temperatuur van 180 °C voor prachtige resultaten

Gebruiksgemak

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk opbergen

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen

Netsnoer van 1,8 m

Compact ontwerp voor eenvoudig gebruik

Universeel voltage



Straightener HP8300/00

Kenmerken Specificaties

Keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature

duurzaam, wat het een van de beste

materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen

glijden moeiteloos door het haar en geven het

een perfecte glans.

Temperatuur van 180 °C

Op deze hoge temperatuur kun je het model

van je haar veranderen en krijg je een perfect

resultaat alsof je net naar de kapper bent

geweest.

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de

straightener binnen 60 seconden gebruiken

Eenvoudige vergrendeling

Eenvoudige vergrendeling voor gemakkelijk

opbergen

Meedraaiend snoer

De handige draaitechnologie draait het snoer,

waardoor dit niet meer in de knoop komt.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Compact ontwerp

Deze föhn is compact, ergonomisch en heeft

een slim, modern ontwerp. De föhn is licht en

eenvoudig te hanteren, maar ook klein genoeg

om vrijwel overal op te bergen.

 

Technische specificaties

Voltage: 110-240 volt

Snoerlengte: 1,8 m

Verhittingstijd: 60 sec

Maximumtemperatuur: 180 °C

Haartype

Haarlengte: Medium, Kort, Lang

Eindresultaat: Steil

Haardikte: Slank, Dik, Medium

Kenmerken

Meedraaiend snoer

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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