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Máximo brilho e protecção
SalonStraight Jade

As placas cerâmicas de jade super suaves combinadas com a temperatura profissional fecham as cutículas do

cabelo, fixando os nutrientes para máximo brilho e protecção.

Penteados maravilhosos

Placas cerâmicas de jade para brilho e protecção extra

Modelação por iões para um cabelo desembaraçado e brilhante

Temperatura profissional para resultados duradouros

Poupa tempo

Aquecimento instantâneo em 30 segundos

Fácil de utilizar

Regulação de temperatura ajustável para se adaptar ao seu tipo de cabelo

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Desactivação automática após 60 min.

Bolsa resistente ao calor
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Destaques Especificações

Placas cerâmicas de jade

As placas cerâmicas de jade super suaves

combinadas com a temperatura profissional de

modelação fecham as cutículas do cabelo,

conservando os nutrientes para um brilho e

protecção máximos.

Modelação por iões

Modelação por iões para um cabelo

desembaraçado e brilhante

 

Manutenção

Substituição

Peso e dimensões da caixa F

Dimensões do produto excluindo acessórios:

317 (C) x 37 (L) x 42 (A) mm

Peso líquido do produto incluindo acessórios:

500,4 g

Dimensões da caixa-F: 388 (C) x 93 (L) x 168

(A) mm

Volume de caixa F: 5995 cm³

Peso da caixa F [incluindo produto]: 1070 g

Peso e dimensões da caixa-A

Dimensões da caixa-A: 400 (C) x 350 (L) x

400 (A) mm

Volume da caixa A: 56000 cm³

Peso caixa A: 9040 g

Número de caixas-F na caixa-A: 8

Palete

Dimensões da palete: 1200 x 800 mm

Quantidade de paletes: 240 unid.

Número de camadas: 5

Número de caixas-A por camada: 6

Dados logísticos

Código CTV: 8844-665-00

EAN: Consulte a documentação para o seu

país

País de origem: China

Dados técnicos

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Tipo de aquecedor: PTC

Material do corpo: PET

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto azeitona com tons de

caviar
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