
Nádherné vlny a dokonalá péče pro každý typ vlasů.

DOKONALÉ VÝSLEDKY A OCHRANA VLASŮ
3 programy péče: ideální teplota / doba natáčení přizpůsobená typu vlasů:
jemné, normální nebo silné, pro okouzlující a zdravé vlny.

PREMIUM CARE PRECIOUS CURLS
CF3460F0

 

 

 NÁDHERNÉ VLNY S MAXIMÁLNÍ OCHRANOU  Kulma Premium Care Precious Curls vytváří nádherné vlny a nabízí
maximální ochranu a komfort. Je vybavena inovativními funkcemi pro snadný styling: volitelné nastavení podle
všech typů vlasů, integrovaný časovač, který kontroluje dobu natáčení a brání přehřátí vlasů, a unikátní
patentovaný povrch Cashmere Keratin s arganovým olejem pro nádherné a dokonale natočené vlasy.  

 



VÝHODY PRODUKTU

DOKONALÉ VÝSLEDKY BEZ POŠKOZENÍ VLASŮ
Integrovaný časovač se zvukovým signálem ke sledování doby natáčení a dokonalé výsledky
bez rizika přehřátí vlasů. 3 doby natáčení (5 s /8 s / 10 s) podle typu vlasů a požadovaných
výsledků. Pro volné vlny zvolte krátkou dobu natáčení; pro pevnější vlny vyberte delší dobu.  

NASTAVENÍ A VÝSLEDKY DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB  
LCD displej pro přesné nastavení: 8 teplot (od 130 °C do 200 °C) umožňuje individuální
nastavení podle typu vašich vlasů (jemné, normální nebo silné) a požadovaných výsledků.

HEBKOST VLASŮ
Unikátní patentovaný povrch Cashmere Keratin s obsahem arganového oleje.

Nádherné vlny
26 mm PRŮMĚR KULMY lokny a vlny působící přirozeně.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ
 
Automatické vypnutí po hodině nečinnosti.

KOMFORT
Šňůra otočná o 360° pro snadnou manipulaci.

RYCHLÉ ZAHŘÁTÍ
Připravena k použití za 45 sekund.

 



Další obrázky produktu

Vizuál 3D / 360°
Příručka pro rychlé použitíTištěný uživatelský návodDigitální uživatelský návodUživatelská příručka :

ReferenceReference
VirálníSprávné postupySpolečnostRecept a tipyPříručka pro rychlé použitíSrovnávacíProduktVideo :

POS sadaDigitální sadaPR sadaReklama v rádiuReklama v tiskuReklama v TV

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝSLEDEK / POUŽITÍ
Nastavení teploty [8]

Povrch [Cashmere Keratin]

Funkce Kadeře

Průměr kartáče [25 mm]

Nastavitelný čas kadeření [Yes]

Nastavitelná teplota [130-200 °C]
OCHRANA VLASŮ A ERGONOMIE

Nastavení teploty podle typu vlasů ANO

Skvělý tip ANO
ERGONOMIE/KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Displej LCD

Ukazatel teploty ANO

Čas nahřívání [45 s]

Automatické vypnutí [YES]

Závěsné poutko ANO

Nastavení uzamčení ANO

Integrovaný časovač Automatické

Zvukový signál Připraveno k natáčení ANO
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Voltáž 110-240 V

360° otočná šňůra ANO

Typ topného prvku Hliník

Délka napájecího kabelu [1.8 m]

Barvy [Snow white & metal cinnamon pink]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006015

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3121040060155
EAN UC :

6 60 4 216
C20 : 7 998

C40 : 16 566
HQ4 : 19 428

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 373 x 150 x 52 (MM) 385 x 315 x 175 (MM) 1 200 x 800 x 1 089 (MM)

Hmotnost 0,583 (KG) 3,5 (KG) 126 (KG)


