
PEČUJÍCÍ AUTOMATICKÝ KULMA S KERSTINEM A
ARGANOVÝM OLEJEM PRO DOKONALE LESKÉ LOKNY,
KTERÉ DLOUHO VYDRŽÍ

SO CURLS PREMIUM CARE CF3730F0
Kulma Rowenta Premium Care So Curls CF3730F0

CF3730F0

 

 

 Automatická kulma Rowenta Premium Care So Curls zajišťuje během okamžiku úžasné výsledky díky rychlému
a snadnému procesu natáčení. Systém instant curling sám navine vlasy a rychle a bez námahy zajistí nádherné
lokny, přičemž 12 možností nastavení teploty a času nabízí nekonečné stylingové možnosti od plážových vln po
pevné kudrny. Ionizátor vlasy hydratuje, činí je lesklé a podporuje trvanlivost účesu. Péči o zdraví vlasů
maximalizuje povrch s kašmírovým keratinem a vysoce ceněným arganovým olejem.

 



VÝHODY PRODUKTU

AUTOMATICKÉ NATÁČENÍ
Systém instant curling automaticky natočí pramen vlasů na vyhřívané těleso kulmy a snadno a
okamžitě vytvoří dokonalé lokny až po konečky.
 

NASTAVENÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Kulma Rowenta Premium Care So Curls umožňuje vytvořit kouzelné lokny ve 3 rychlých
a snadných krocích:
– Vložte pramen vlasů
– Stiskněte tlačítko natáčení
– Po 4 rychlých zvukových signálech tlačítko uvolněte a lokna je hotová

POVRCH CASHMERE KERATIN S OBSAHEM ARGANOVÉHO OLEJE
Vysoce výkonný ionizátor kombinovaný s unikátním povrchem Cashmere Keratin s obsahem
arganového oleje pro leské, vyživené a hydratované vlasy.
 

GENERÁTOR IONTŮ PRO LESKLÉ A DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚČES
Záporné ionty redukují statickou elektřinu a krepatost. Dodávají vlasům ztracenou hydrataci, ty
pak nemají tendenci vázat vzdušnou vlhkost a plihnout. Vlny jsou krásně pružné a dlouho
vydrží.

BEZPROBLÉMOVÉ NATÁČENÍ 
 
Integrovaný časovač Curl Ready Timer kontroluje dobu natáčení. Čtyři krátké zvukové signály
oznámí, že jsou vlasy natočené.
Díky 4 časům natáčení (6, 8, 10 nebo 12 s) nabízí kulma Rowenta Premium Care So Curls
možnosti stylingu pro každého: ležérní kudrny pro oslnivý efekt, pevné lokny pro sváteční
příležitost nebo vlny pro přirozenější vzhled.
 

NASTAVENÍ A VÝSLEDKY DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB
Se 3 nastaveními teploty se kulma Rowenta Premium Care So Curls přizpůsobí všem typům
vlasů: jemným, normálním i silným.
Tři úrovně teploty v kombinaci se čtyřmi časy natáčení nabízejí dvanáct různých nastavení pro
požadovaný výsledek:
Chcete-li dosáhnout pevných loken, zvolte vyšší teplotu a delší čas.
Toužíte-li po plážových vlnách, zvolte nejnižší teplotu 170 °C a nejkratší dobu natáčení. Teplota
170 °C je dostatečně šetrná i k jemným a lámavým vlasům se sklonem k poškození.

PŘIROZENÉ VLNY
 
Střídavá rotace pro přirozenější výsledek. Každá vlna se automaticky natáčí na jinou stranu, než
byla předchozí, výsledkem je bohatější a přirozeně vypadající účes. Kulma směr rotace
nastavuje sama za Vás tak, jak doporučují profesionální kadeřníci!
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Další obrázky produktu

BEZPEČNOST
 
Automatické vypnutí po hodině nečinnosti a kompletně chladný povrch.
 

ÚSPORA ENERGIE 
 
Po 20 minutách nečinnosti teplota klesne na 150 °C

SÁČEK
Příslušenství ke kulmě: 1 sáček pro snadné skladování

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝSLEDEK / POUŽITÍ
Nastavení teploty [3]

Funkce Kadeře

Funkce uvolnění kadeře ANO

Nastavitelný čas kadeření [6 - 8 - 10 - 12 s]

Automatické otáčení ANO

Nastavitelná teplota [170 - 200 - 230 °C]
ERGONOMIE/KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Ukazatel teploty ANO

Integrovaný časovač Automatické

Zvukový signál Připraveno k natáčení ANO
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Voltáž 220-240 V

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006977

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

EAN ST : 3121040069776
EAN UC :

6 42 4 168
C20 : 4 482
C40 : 9 198

HQ4 : 10 218

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 345 x 135 x 95 (MM) 423 x 358 x 252 (MM) 1 200 x 800 x 1 150 (MM)

Hmotnost 0,583 (KG) 3,5 (KG) 119 (KG)


