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Prostownica Remington
S6606 czarna
Cena

188,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

127774

Kod producenta

Remington S6606

Kod EAN

4008496985296

Producent

REMINGTON

Opis produktu
Skręcone płytki o wielkich możliwościach
Urządzenie firmy Remington to sposób na prostą stylizację,
która da Ci to, czego oczekujesz. Dzięki intuicyjnej i unikalnej
konstrukcji 2 w 1, możesz tworzyć fale, pożądane loki lub mieć
super gładkie, proste włosy. Unikatowe skręcone płytki
pomagają zyskać pewność siebie tym użytkowniczkom, które
zwykle mają problemy z lokowaniem włosów za pomocą
prostownicy. Dzięki intuicyjnej konstrukcji, stworzenie
wymarzonego wyglądu wymaga minimalnego nakładu pracy,
zaś gładka, okrągła obudowa zewnętrzna natychmiast
schładza włosy i utrwala loki. Nigdy nie było łatwiej o
perfekcyjny wygląd,

Cyfrowy wyświetlacz dla pełnej kontroli
temperatury
Cyfrowy wyświetlacz z 5 ustawieniami temperatury w zakresie
od 150°C do 230°C pozwala wybrać optymalną temperaturę
dla włosów. Wyświetlacz pokazujący stopień nagrzania
prostownico-lokówki pozwala w pełni kontrolować temperaturę.
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia i dopasować
urządzenie do swoich potrzeb.

Gotowa do użycia w 30 sekund
Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania, urządzenie jest gotowe
do użycia w 30 sekund, możesz więc niemal natychmiast
zacząć tworzyć pożądane style. Posiada również funkcję
podwyższenia temperatury, jeśli potrzebujesz trochę więcej
ciepła, aby „pokazać światu prawdziwą twarz”. Prostownica
Remington jest gotowa do użycia już w 30 sekund po
włączeniu. Każda kobieta ma nieco inne potrzeby. Inaczej
zachowują się grube i gęste włosy, a inaczej cienkie i rzadkie.
Dlatego urządzenie działa w zakresie temperatur od 150° do
230°C. Wybierasz ustawienia najlepsze dla siebie i z łatwością
zmieniasz je w dowolnym momencie. Twoje włosy są
bezpieczne, a Ty zawsze osiągasz oczekiwany efekt.

Bezpieczna stylizacja
Urządzenie Remington posiada też nie nagrzewające się
końcówki, które łatwo chwycić, dzięki czemu chronisz opuszki
palców. Inne zalety to pokrowiec do przechowywania odporny
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na ciepło oraz funkcja automatycznego wyłączania po 60
minutach - co oznacza, że po ułożeniu szałowej fryzury możesz
spokojnie wyjść z domu wiedząc, że twoje nowe ulubione
narzędzie bezpiecznie się wyłączy. Urządzenie Remington to
wyjątkowe narzędzie do stylizacji, które da Ci swobodę wyboru.

Gładki poślizg, czyli miękkie i przyjemne w
dotyku włosy
Płytki ceramiczne pokryte powłoką turmalinową sprawiają, że
urządzenie gładko przesuwa się po włosach, czyniąc je
miękkimi i przyjemnymi w dotyku już po jednym pociągnięciu.
Prostownico-lokówka dobrze radzi sobie z niesfornymi
kosmykami, a także zapobiega elektryzowaniu się i szarpaniu
włosów. Prostowanie czy kręcenie pasm jest w pełni
bezpieczne oraz wygodne.

Producent
Automatyczny wyłącznik
Blokada płytek ułatwiająca przechowywanie
Funkcje dodatkowe
Jonizacja
Możliwość stosowania na suchych lub wilgotnych włosach
Regulacja temperatury
Obrotowy przewód
Regulacja temperatury
Liczba poziomów temperatury
Moc
Płytki wymienne
Powłoka płytek
Szerokość płytki
Temperatura maksymalna
Jonizacja
Wymiary opakowania
Waga z opakowaniem

Prostownica Remington S6606 czarna
Etui
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Remington
Tak
Tak
Automatyczne wyłączenie po 60 min., Funkcja blokady,
Szybkie nagrzewanie
Nie
Tak
Tak
Tak
Elektroniczna
5
30 W
Tak
Ceramiczna
25 mm
230 stopni
Nie
38 x 10 x 16 cm
0,50 kg

