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HP4657/60

Buclă pur şi simplu strălucitoare
Ondulator SalonCurl Essential

Ondulatorul esenţial pentru bucle strânse şi cârlionţi

Păr coafat frumos

Bară de 16 mm pentru bucle strânse şi cârlionţi

Temperatură de 180°C pentru rezultate excelente

Delicat pe părul tău

Înveliş ceramic protector

Uşor de utilizat

Indicator "Gata de utilizare"

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Indicator luminos Pornit/Oprit

Vârf rece pentru utilizare mai uşoară şi mai sigură

Roteşte cablul pentru a preveni încurcarea

Cablu de alimentare de 1,8 m

Tensiune universală



Ondulator HP4657/60

Repere Specificaţii

Bară de 16 mm

Cu un diametru al barei de 16 mm, puteţi crea

bucle şi cârlionţi pentru un aspect vesel şi

tineresc.

Delicat pe părul tău

Învelişul ceramic protector asigură distribuţia

uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a

părului pentru păr moale şi strălucitor.

Temperatură de 180°C

Această temperatură ridicată îţi permite să

schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul

perfect obţinut dintr-un coafor.

Încălzire instantanee

Dispozitivul de îndreptat are o durată de

încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60

secunde

Indicator luminos Pornit/Oprit

Indicator luminos Pornit/Oprit

Vârf rece

Vârful aparatului de coafat este fabricat dintr-

un material termoizolant special, pentru a

rămâne rece; îl poţi ţine în siguranţă în timpul

coafării, pentru uşurinţă optimă în utilizare.

Cablu de alimentare cu articulaţie

Cablul cu articulaţie utilă permite rotirea

cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m

 

Specificaţii tehnice

Temperatură maximă: 180 °C

Interval de temperatură: o singură setare

Timp de încălzire: 120s

Culoare/finisaj: alb şi verde lime

Lungime cablu: 1,8 m

Diametru butuc: 16 mm

Tip element de încălzire: Element de încălzire

din ceramică PTC

Tensiune: (global)

Caracteristici

Înveliş ceramic

Indicator "Gata de utilizare"

Vârf rece

Cablu de alimentare cu articulaţie

Agăţătoare

Tipul părului

Rezultat final: Bucle strânse şi cârlionţi

Lungimea părului: Mediu, Lung

Grosimea firului de păr: Gros, Subţire, Mediu

Service

Garanţie internaţională 2 ani
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