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Tobulas modeliavimo rinkinys

panelei studentei

Puikiai sušukuoti plaukai

Džiovintuvas: švelni 1000 W džiovinimo galia – puikūs rezultatai

Džiovintuvas: 2 patogūs greičio nustatymai – kruopštus džiovinimas

Tiesinimo įtaisas: profesionalus 210 °C kaitinimas užtikrina puikius rezultatus

Mažiau pažeidžiami plaukai

Tiesinimo įtaisas: keraminės plokštės lygiam tiesinimui ir žvilgiems plaukams

Paprasta naudoti

Džiovintuvas: kompaktiškas dizainas – paprasta naudoti

Plaukų džiovintuvas: 1,8 m maitinimo laidas

Tiesinimo žnyplės: staigus įšilimas – naudoti galima po 60 sekundžių

Tiesinimo žnyplės: rankinė užrakto sistema – paprastas laikymas

Tiesinimo žnyplės: 1,8 m maitinimo laidas

Universali įtampa, todėl galėsite naudoti prietaisą visame pasaulyje



Džiovintuvas ir tiesinimo įtaisas HP8643/00

Ypatybės Specifikacijos

Švelni 1000 W džiovinimo galia

Šis 1000 W plaukų džiovintuvas sukuria

optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą,

todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Kompaktiškas dizainas

Kompaktiškas ir ergonomiškas plaukų

džiovintuvas turi patogų šiuolaikinį dizainą. Jis

yra lengvas, paprastai naudojamas ir

pakankamai mažas, kad galima būtų laikyti

beveik visur.

Rūpestingas džiovinimas

Šis kompaktiškas džiovintas siūlo jums 2 iš

anksto pasirenkamus karščio ir greičio derinius

– plaukus džiovinkite greitai ir lengvai.

Profesionalų naudojama aukšta 210 °C

temperatūra

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti

plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią

norimą išvaizdą.

Keramikinės plokštelės

Keramika yra mikroskopiškai glotni ir patvari

medžiaga, todėl puikiai tinka tiesinimo

žnyplėms. Keraminės plokštelės yra kruopščiai

apdorotos, kad keramikos slydimo ir

apsauginės savybės būtų sustiprintos, o jūsų

plaukai tobulai blizgėtų.

Greitai įkaista

Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima

naudoti po 60 sekundžių

Techniniai duomenys

Galingumas: Džiovintuvas 1000 W

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Spalva / apdaila: šilta rožinė

Maksimali temperatūra: Tiesinimo žnyplės

210 °C

Savybės

Keraminė danga

Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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