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Идеалният комплект за оформяне

за Miss Fresher

Красиво оформена прическа

Сешоар: щадяща изсушаваща мощност от 1000 W за красиви резултати

Сешоар: 2 гъвкави настройки за скорост за внимателно сушене

Преса: Професионална висока температура 210°C за идеален резултат

По-малко увреждане на косата

Преса за изправяне: Керамични пластини за гладко плъзгане и бляскава коса

Лесна употреба

Сешоар: Компактен дизайн за лесно боравене

Сешоар: 1,8 м захранващ кабел

Преса за изправяне: бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди

Преса за изправяне: система за заключване на дръжката, за лесно прибиране

Преса за изправяне: 1,8 м захранващ кабел

Работи с напреженията в цял свят – идеалният придружител при пътуване



Сешоар и преса за изправяне HP8643/00

Акценти Спецификации

Щадяща изсушаваща мощност от 1000 W

Този сешоар с мощност 1000 W създава оптимално

ниво на въздушния поток и щадяща изсушаваща

мощност за прекрасни резултати всеки ден.

Компактна конструкция

Компактен и ергономичен, този сешоар носи

предимствата на една интелигентна и модерна

конструкция. В следствие на това той е лек и лесен

за ползване, и в същото време достатъчно малък, за

да може да се съхранява практически навсякъде.

Внимателно сушене

Този компактен сешоар за коса ви предлага 2

предварително подбрани комбинации от топлина и

скорост за лесно, бързо и щадящо сушене.

Професионално висока температура 210°C

Тази висока температура ви позволява да промените

формата на косата си и ви дава идеалния вид, който

желаете.

Керамични пластини

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и

естествено издръжлива, поради което е един от най-

добрите материали за изправящи пластини.

Керамичните пластини са преминали внимателна

обработка, която повишава свойствата за леко

плъзгане и добра грижа, за да ви дадат идеално

бляскава коса.

Бързо загряване

Преса за коса с бързо загряване, готова за ползване

след 60 секунди

Технически данни

Мощност: Сешоар 1000 W

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: топло розово

Максимална температура: Преса за изправяне 210 °C

Характеристики

Керамично покритие

Халка за окачване

Сервиз

2 години международна гаранция
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