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Ett bekvämt, professionellt resultat
Simply SalonStraight

Raka spåret. Den lättanvända och mycket effektiva Simply SalonStraight innehåller keramiska plattor och

används vid den professionella temperaturen på 180 ºC.

Vackert stylat hår

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Temperatur på 180 °C för ett vackert resultat

Lättanvänd

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Dubbel spänning för användning världen över

Enkelt lås för bekväm förvaring

Enkel krok för praktisk förvaring

Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar

1,8 m nätkabel

Smidig design som är lätt att hantera



Plattång HP8300/00

Funktioner Specifikationer

Keramiska plattor

Keramik är av naturen hållbart och

mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa

materialen för plattångsplattor. Plattorna glider

lätt genom håret och ger dig ett glansigt och

perfekt hår.

Temperatur på 180 °C

Med den här höga temperaturen kan du ändra

form på håret så att du får ett perfekt utseende

- precis som om du varit hos frisören.

Dubbel spänning

Dubbel spänning för användning världen över

Snabb uppvärmning

Plattången har snabb uppvärmning och är klar

att användas inom 60 sekunder

Enkelt lås

Enkelt lås för bekväm förvaring

Roterbart sladdfäste

Praktiska roterbara sladdfästen gör att sladden

roterar så att den inte trasslar ihop sig.

1,8 m lång sladd

1,8 m nätkabel

Kompakt design

Den här hårtorken är kompakt och ergonomisk

och bygger på en smart modern design. Det

leder till en hårtork som är lätt och enkel att

använda, men ändå tillräckligt liten för att

förvara praktiskt taget var som helst.

 

Tekniska specifikationer

Spänning: 110-240 V

Sladdlängd: 1,8 m

Uppvärmningstid: 60 sek

Maximal temperatur: 180 °C

Hårtyp

Hårets längd: Medium, Kort, Långt

Slutresultat: Rakt

Hårets tjocklek: Tunt, Tjockt, Medium

Funktioner

Roterbart sladdfäste

Service

2 års världsomfattande garanti
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