
Aparat de îndreptat
părul

 

SalonStraight

Ceramică

Ioni activi

 

HP8310/00

Străluciţi!
Placă pentru îndreptat părul SalonStraight Active ION

Placă pentru îndreptat SalonStraight Active ION cu tratament cu ioni

Păr coafat frumos

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Căldură ridicată de 210 grade C pentru rezultate perfecte, profesionale

Mai puţină deteriorare a părului

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Uşor de utilizat

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Oprire automată după 60 de minute

Blocare uşoară pentru depozitare convenabilă

Rotiţi cablul pentru a preveni încurcarea

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Tensiune universală



Aparat de îndreptat părul HP8310/00

Repere Specificaţii

Căldură profesională de 210 grade C

Căldură ridicată de 210 grade C pentru

rezultate perfecte, profesionale

Tratament cu ioni

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Plăci ceramice

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr

strălucitor

Încălzire instantanee

Dispozitivul de îndreptat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de

secunde

Utilizare sigură

Unele aparate de îndreptat părul şi ondulatoare

au fost echipate cu o funcţie de oprire

automată. Această funcţie a fost

concepută pentru a vă asigura liniştea. Dacă

este lăsat pornit, aparatul se va opri automat

după 60 de minute.

Blocare uşoară

Blocare uşoară pentru depozitare convenabilă

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de 1,8 m pentru flexibilitate maximă

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 1,8 m

Temperatură maximă: 210 °C

Timp de încălzire: 60s

Tensiune: 110-240 V

Caracteristici

Cablu de alimentare cu articulaţie

Înveliş ceramic

Tipul părului

Rezultat final: Drept

Grosimea firului de păr: Mediu, Gros, Subţire

Lungimea părului: Lung, Mediu, Scurt

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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