
Nedostižná rozmanitost účesů s jediným nástrojem

3v1
3 stylingové funkce v jediném přístroji, pro žehlení, vytváření loken i vysoce
moderních vln jako z rozpletených copánků, které můžeme vidět na
modelkách všech světových značek! Užijte si během chviličky spoustu
trendy účesů!

FASHION STYLIST
Multistyler Rowenta Fashion Stylist CF4512

CF4512F0

 

 

 



 Fashion Stylist představuje unikátní inovaci v oblasti stylingu vlasů! Přístroj na rovnání, natáčení a vlnkování
vlasů v jednom, který se okamžitě přizpůsobí každé vaší náladě, aby vám vytvořil dokonalý a módní vzhled.
Snadno se používá, je vybavený generátorem iontů pro hladký a lesklý výsledný efekt. Jeho keramický povrch
chrání vlasy, umožňuje snadnou a rychlou úpravu a vlasům dodá hedvábný vzhled.

VÝHODY PRODUKTU

Vlny jako z rozpletených copánků
3D vlnkovací desky pro ultra módní vlny jako z rozpletených copánků

Žehlení vlasů
2 integrované hřebeny pro efektivní žehlení vlasů jedním tahem.

Natáčení
Velký průměr 35 mm pro nádherné volné vlny.

Hebké a lesklé vlasy
Generátor iontů odstraňuje statickou elektřinu a krepatění pro dosažení hladkých a lesklých
výsledků.

Nastavitelná teplota
2 nastavení teploty se přizpůsobí každému typu vlasů: 170 °C a 200 °C.

Rovnoměrné rozložení tepla a snadné klouzání po vlasech.
Díky kvalitnímu keramickému povrchu.

Snadné ukládání
Integrovaný zamykací mechanismus umožňuje bezpečné a snadné ukládání.
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Další obrázky produktu

Bezpečná manipulace
Chladná špička přispívá při úpravě vlasů k větší bezpečnosti a snadnosti použití.

Praktické
Napájecí kabel otočný v úhlu 360° pro pohodlné používání.

Rychlé nahřívání
Připravena k použití za 45 sekund.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝSLEDEK / POUŽITÍ
Příkon 66 W

Nastavení teploty 2

Povrch Keramika

Funkce Multistyling

Průměr kartáče 35 mm

Tvar Oblý

Nastavitelná teplota 170/200 °C

Příslušenství 1: speciálně vyvinutá vnitřní deska pro krásné vlny

Příslušenství 2: 2 integrované kartáče pro efektivní žehlení

Příslušenství 3: nástavec má 35 mm v průměru pro nádherné lokny
OCHRANA VLASŮ A ERGONOMIE

Iontový generátor ANO

Skvělý tip ANO
ERGONOMIE/KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Čas nahřívání 45 s
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Voltáž 110-240 V

360° otočná šňůra ANO

Typ topného prvku Hliník

Délka napájecího kabelu 1.80 m

Barvy Černá a růžová

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006536

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

EAN ST : 3121040065365
EAN UC :

6 66 3 198
C20 :
C40 :
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 316 x 69 x 39 (mm) 145 x 60 x 360 (MM) 371 x 195 x 309 (MM) 1 200 x 800 x 1 080 (MM)

Hmotnost 0.28 (kg) 0,633 (KG) 3,8 (KG) 125,4 (KG)


