
Уред за оформяне на

прическа с въздух

Salon Airstylist Ceramic

 

800 W

Керамична

3 приставки

 
HP4671

Всеки ден с фризурата, която желаете
Salon Airstylist Ceramic

Дали ще излизате или ще останете у дома, използвайте трите приставки за прически на

Salon Airstylist Ceramic, за да изглеждате така, както желаете. С мощност 800 W и керамично

покритие, уредът за оформяне на прически с въздух ви дава професионално оформена

прическа без усилия.

Прекрасно оформена прическа

Защитно керамично покритие

Четка за оформяне за лесни бляскави прически

Четка с естествен косъм за обем и по-блестяща коса

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол

800 W за професионален резултат

Дълготрайни прически

Положение за хладен въздух за щадящо изсушаване

Лесна употреба

Четка с прибиращи се зъбци за лесно къдрене

Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане

1,8 м захранващ кабел



Уред за оформяне на прическа с въздух HP4671/00

Спецификации

Характеристики

Три приставки: За оформяне на ваша собствена

прическа

Керамично покритие: За предпазване и грижи

800 W: За мощно, бързо оформяне на прическа

Настройки: Три настройки на загряване и скорост,

включително охлаждане

Въртящ се кабел: За употреба без грижи

Приставки

Четка с прибиращи се зъбци: За вълнисти кичури и

къдрици без възли

Четка за оформяне: За ваша лична прическа

Смесена четка с естествен косъм: За обем и блясък

Технически данни

Напрежение: 220-240~ V

Честота: 50-60 Hz

Мощност: 800 W

Материал на корпуса на машата: ABS

Дължина на кабела:

Дължина на кабела:

180 м

Цвят/покритие: Цвят шампанско и тъмносиньо

Тегло и размери

Нето размери на изделието, вкл. принадлежностите:

255x56x55 мм

Нето тегло на изделието, вкл. принадлежностите:

455 г

Размери на F-кутията: 285x70x180 мм

Обем на F-кутията: 3591 см³

Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 650 г

Размери на A-кутията: 440x300x200 мм

Обем на A-кутията: 26400 см³

Тегло на A-кутията:

4600 г

Брой F-кутии в една A-кутия: 6

Сервизно обслужване

Резервни части

Палет

Количество: 800x1200

Брой кутии в един пласт: 324

Брой пластове: 9

Логистични данни

12NC код: 884467100000

EAN F-кутия: Вж. товарителницата за вашата страна

EAN A-кутия: Вж. товарителницата за вашата страна

Страна на произход: КНР

Тип коса

Сегашна прическа: Права, Вълниста, Къдрава

Краен резултат: Многообразие от прически

За чуплива коса

Дължина на косата: Средна

Гъстота на косата: Гъста
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