
Kulmofén
 

3 tvarovací nástavce

3 nastavení teploty

 
HP8650/00

Vytvářejte účesy šetrně
Vytvořte si vlastní styl s kulmofénem Salon Airstylist

Jaký účes chcete mít dnes? Kulmofén Salon Airstylist má tři různé tvarovací nástavce a 650 W příkonu, takže

můžete při vytváření účesů popustit uzdu fantazii

Krásně upravené vlasy

Příkon 650 W pro krásný výsledek

Tvarovací kartáč pro snadné a lehké účesy

38mm termokartáč pro uhlazení vlasů

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Snadné použití

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

Snadné použití díky kompaktnímu provedení

1,8m napájecí kabel



Kulmofén HP8650/00

Přednosti

650 W

Tento kulmofén má nízkoúrovňový 650W

ohřívač pro jemné, a přece efektivní vysoušení

a úpravu účesu.

Kompaktní provedení

Tento kompaktní a ergonomický přístroj využívá

výhod inteligentního moderního designu.

Přístroj je proto lehký, snadno ovladatelný a

dostatečně malý pro uložení téměř kdekoli.

Tři flexibilní nastavení

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný

výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou

kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel

38mm termokartáč

Termokartáč má mimořádně široký průměr

38 mm. Díky šířce válce je dokonalým

nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.

Úzká koncovka

Koncovka koncentruje proud vzduchu

prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti.

Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro

úpravy nebo dokončení stylového účesu.

 



Kulmofén HP8650/00

Specifikace

Technické údaje

Příkon: 650 W

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: bílá a nachová

Frekvence: 50–60 Hz

Napětí: 220–240 V

Funkce

Otočný kabel: ano

Poutko pro zavěšení: ano

Nastavení: 3 nastavení teploty/rychlosti

Nástavce

Hubice: ano

Tvarovací kartáč: ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Objemný

Délka vlasů: Střední, Dlouhá

Tloušťka vlasů: Tenké, Střední, Silné

Servis

2letá záruka: Ano
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