
SNADNÉ VYSOUŠENÍ VLASŮ OD KOŘÍNKŮ KE KONEČKŮM

Snadné vysoušení a tvarování v jednom kroku
Brush Activ Rowenta zajišťuje snadné vysoušení a tvarování od kořínků ke
konečkům. Tento rotační kartáč automaticky a bez zacuchání natáčí vlasy
a umožňuje jejich snadnou úpravu. Díky intuitivnímu ovládání a
souběžnému vysoušení se vlasy zároveň tvarují, uhlazují a natáčejí podle
toho, jak si přejete a úprava účesu je mimořádně pohodlná.

BRUSH ACTIV COMPACT CF9110
CF9110F0
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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

 ROTAČNÍ KARTÁČ I V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH SNADNO ZAJISTÍ KVALITNÍ VYSOUŠENÍ VLASŮ OD KOŘÍNKŮ
AŽ KE KONEČKŮM Kartáč Brush Activ' Compact umožňuje velmi kvalitní vysoušení vlasů v pohodlí vašeho
domova. Tento horkovzdušný kartáč nabízí příkon 800 W a dva stupně nastavení teploty/rychlosti pro snadné
tvarování a bezchybnou kontrolu stylingu. Dokonalou finální úpravu zajistí funkce chladného vzduchu, který účes
zafixuje.

VÝHODY PRODUKTU

AUTOMATICKÁ ROTACE
Pramen vlasů se jemným pohybem a bez zacuchání vlasů automaticky natáčí na kartáč!
Souběžné vysoušení: Brush Activ vaše vlasy tvaruje a zároveň vysouší.

800 W
Pro nádherné vysoušení vlasů od kořínků ke konečkům

2 nastavení rychlosti/teploty
Pro usnadnění procesu vysoušení vlasů

Proud chladného vzduchu
Nastavení proudu chladného vzduchu k zafixování účesu po vysoušení.

 

Komunikace

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

VÝSLEDEK / POUŽITÍ
Příkon [800 W]

[Speed / Temperature settings] [2]

Nastavení proudění vzduchu [2]

Vystřelení studeného vzduchu ANO

Funkce Ohřívání, foukání a otáčení

Typy štětin Syntetika

Průměr kartáče [40 mm]

Tvar Oblý

Automatické otáčení ANO
ERGONOMIE/KOMFORTNÍ UŽÍVÁNÍ

Střídavé otáčení [YES]

Závěsné poutko ANO

Kryt kartáče ANO
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Voltáž 230 V

360° otočná šňůra ANO

Délka napájecího kabelu [1,8 m]

Barvy [White & Purple]

Záruka 1 ROK

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1830006299

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

EAN ST : 3121040062999
EAN UC :

6 36 5 180
C20 : 6 024

C40 : 12 048
HQ4 : 14 454

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 100 x 95 x 412 (MM) 422 x 312 x 208 (MM) 1 200 x 800 x 1 174 (MM)

Hmotnost 0,7 (KG) 4,2 (KG) 147 (KG)


