
Lokówka
 

wałek lokówki o średnicy 32 mm

Powłoka ceramiczna

Temperatura 180°C

Automatyczne wyłączanie

 
HP8600/40

Prosty sposób na naturalne, sprężyste loki
Lokówka SimplySalon

Naturalne, sprężyste loki w prosty sposób. Uzyskaj naturalny wygląd loków, korzystając z lokówki SimplySalon

Curl. Końcówka o średnicy 32 mm oraz ceramiczna powłoka wyróżniają to urządzenie na tle konkurencji.

Doskonale wystylizowane włosy

Temperatura 180°C zapewnia wspaniałe rezultaty

Lokówka o średnicy 32 mm pozwala uzyskać piękne loki i fale

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Ochronna powłoka ceramiczna

Łatwa obsługa

Wskaźnik zasilania

Krótki zacisk lokówki umożliwia łatwe uwolnienie podkręconego pasma

Nienagrzewająca się końcówka — łatwe i bezp. użytkowanie

Przewód zasilający 1,8 m

Uniwersalne napięcie

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach



Lokówka HP8600/40

Zalety Dane techniczne

Średnica 32 mm

Jeśli chcesz ułożyć piękne loki lub fale,

potrzebujesz lokówki o średniej średnicy.

32 mm to idealny rozmiar lokówki pozwalający

uzyskać modne loki i fale. To wybór naprawdę

godny profesjonalistów.

Temperatura 180°C

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po

wyjściu z salonu.

Krótki zacisk

Wystarczy wysunąć lokówkę! Konstrukcja

urządzenia ułatwia uwalnianie loków — należy

po prostu wysunąć lokówkę z włosów, gdy loki

są gotowe.

Nienagrzewająca się końcówka

Końcówka lokówki została wykonana ze

specjalnego materiału nieprzewodzącego

ciepła, dzięki czemu nie nagrzewa się i

możesz ją trzymać podczas modelowania

włosów.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Łagodna dla włosów

Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia

równomierne rozprowadzanie ciepła i jest

mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają

miękkie i lśniące.

 

Dane techniczne

Średnica: 32 mm

Maksymalna temperatura: 180 °C

Czas podgrzewania: 120 s

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: czarny i fioletowy

Typ grzałki: Grzałka ceramiczna PTC

Napięcie: ogólnoświatowy

Zakres temperatur: jedno ustawienie

Właściwości

Powłoka ceramiczna

Nienagrzewająca się końcówka

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Uchwyt do zawieszania

Typ włosów

Rezultat: Naturalnie wyglądające loki

Długość włosów: Średnie, Długie

Grubość włosów: Cienkie, Średnie, Grube

Serwis

2 lata gwarancji
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