
Krultang
 

32-mm staaf

Temperatuur van 180 °C

Keramische buitenlaag

 

HP8600/60

Voor natuurlijke, veerkrachtige krullen
SimplySalon-krultang

In een handomdraai natuurlijk dansende krullen. Met de SimplySalon Curl creëer je

precies de natuurlijke krullen die jij wilt. Waar vind je anders een krultang van

32 mm met een professionele keramische buitenlaag?

Prachtig gestyled haar

Temperatuur van 180 °C voor prachtige resultaten

Tang van 32 mm voor prachtige krullen en golvend haar

Minder beschadiging van je haar

Beschermende keramische buitenlaag

Gebruiksgemak

Aan/uit-indicatielampje

Krulklem voor het eenvoudig losmaken van krullen

Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik

Netsnoer van 1,8 m

Universeel voltage

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik



Krultang HP8600/60

Kenmerken Specificaties

Tang van 32 mm

Als je prachtige krullen of mooi golvend haar

wilt creëren, heb je een krultang nodig met een

gemiddelde diameter. 32 mm is de perfecte

grootte voor hippe krullen en golvend haar. Dé

keuze van professionals.

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.

Zacht voor je haar

De beschermende keramische buitenlaag zorgt

voor een gelijkmatige verdeling van de

warmte, waardoor je haar minder wordt

beschadigd en je glanzend en zacht haar krijgt.

Koelblijvend uiteinde

Het uiteinde van de styler is van speciaal

warmte-isolerend materiaal gemaakt om het

koel te houden, zodat je de styler tijdens het

stylen veilig vast kunt houden voor een

optimaal gebruiksgemak.

Aan/uit-indicatielampje

Aan/uit-indicatielampje

Krulklem

Moeiteloos losmaken! Dit ontwerp

vereenvoudigt het losmaken van krullen. Haal

de styler gewoon door je haar wanneer de krul

klaar is.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

Zeer snel op temperatuur

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de krultang

binnen 60 seconden gebruiken.

Universeel voltage

Geschikt voor alle voltages zodat deze perfecte

reisgenoot altijd met je mee kan

 

Technische specificaties

Diameter vat: 32 mm

Maximumtemperatuur: 180 °C

Verhittingstijd: 120 s

Snoerlengte: 1,8 m

Kleur/afwerking: wit en fuchsia

Type verwarmer: PTC keramische verwarmer

Voltage: wereldwijd

Temperatuurbereik: één instelling

Kenmerken

Keramische buitenlaag

Koelblijvend uiteinde

Meedraaiend snoer

Ophanglus

Haartype

Eindresultaat: Natuurlijke krullen

Haarlengte: Medium, Lang

Haardikte: Slank, Medium, Dik

Service

2 jaar wereldwijde garantie
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