
Dokonalé vysoušení, oslnivé účesy podle individuálních
požadavků

OSLNIVÉ ÚČESY PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ
5 nástavců pro variabilní úpravu vlasů dle potřeby: nový narovnávací
nástavec, 38 mm kartáč, tvarovací hřeben, objemový nástavec,
koncentrátor

HOT AIR BRUSH CF7830
CF7830F0

 

 

 DOKONALÉ VYSOUŠENÍ, OSLNIVÉ ÚČESY PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ Horkovzdušný kartáč Rowenta
kombinuje úpravu účesu dle individuálních potřeb a dokonalé výsledky a představuje tak nepostradatelnou
stylingovou pomůcku. Sada pěti nástavců nabízí úplnou škálu možností stylingu a příkon 1200 W zajišťuje rychlé
výsledky. Ionizační efekt působí spolu s novým povrchem Cashmere Keratin a výsledkem jsou hladké vlasy bez
krepatění se zářivým leskem.

 



VÝHODY PRODUKTU

RYCHLÝ A VÝKONNÝ
1200 W pro rychlé vysušení a úpravu účesu

LESK A HEBKOST
Funkce ionizace hydratuje, redukuje statickou elektřinu a krepatění pro dosažení lesklých a
snadno upravitelných vlasů. V kombinaci s unikátním patentovaným povrchem Cashmere
Keratin s obsahem arganového oleje pro lesklé a hladké vlasy.

 MOŽNOSTI NASTAVENÍ
Dvě teploty / rychlosti pro úpravu proudu vzduchu a teploty během úpravy účesu.

DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝSLEDKY
Proud chladného vzduchu k zafixování účesu po fénování.

KARTÁČ o průměru 38 mm
Keramický kartáč o průměru 38 mm s povrchem Cashmere Keratin pro dokonalé vysoušení.

NAROVNÁVACÍ KARTÁČ
Na mokré vlasy, jemné narovnávání a sušení, zachování objemu. Funguje jako žehlička, avšak
vlasy neztrácí objem.

TVAROVACÍ HŘEBEN
Hřebenový nástavec pro přirozený vzhled.
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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

NÁSTAVEC PRO OBJEM OD KOŘÍNKŮ
Nástavec pro exkluzivní objem u jemných a polodlouhých vlasů. Zuby hřebenu snadno
proniknou k vlasům u kořínků.

KONCENTRÁTOR
Koncentrátor pro rychlé a přesné vysoušení.

SNADNÉ SKLADOVÁNÍ
Závěsné poutko pro snadné skladování.

 

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝSLEDEK / POUŽITÍ
Příkon [1200 W]

[Speed / Temperature settings] [2]

Vystřelení studeného vzduchu ANO

Povrch [Cashmere Keratin]

Funkce Ohřívání a foukání

Typy štětin Syntetika

Průměr kartáče [38 mm]

Tvar Oblý

Příslušenství 1: [Ceramic brush and Straightening brush]

Příslušenství 2: [Root lifter]

Příslušenství 3: [Comb head & Concentrator]
OCHRANA VLASŮ A ERGONOMIE

Iontový generátor ANO
ERGONOMIE/KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Závěsné poutko ANO
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Voltáž 220-240 V

360° otočná šňůra ANO

Délka napájecího kabelu [1.8 m]

Barvy [snow white & cinnamon pink metal]

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006133

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

EAN ST : 3121040061336
EAN UC : 3121040061336

6 24 3 72
C20 : 3 678
C40 : 7 356
HQ4 : 8 520

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 335 x 75 x 265 (MM) 470 x 346 x 286 (MM) 1 200 x 800 x 1 005 (MM)

Hmotnost 0,94 (KG) 5,64 (KG) 67,68 (KG)


