Πρέσα Κεραμική NANO - MSH
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

• MCH ceramic - Heating plate • NANO Diamond Ceramic coating
• ΕΥΚΟΛΟ STYLING
Nano Κεραμικές πλάκες με τριπλή επίστρωση που ελαχιστοποιούν
την τριβή μεταξύ της πλάκας και των μαλλιών.
Προσφέρει ασφαλές και άνετο styling χωρίς να τσαλακώνει και να
τραβάει τα μαλλιά.
• ΔΙΠΛΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες θερμότητας ρυθμίζουν τη θερμοκρασία
της κάθε πλάκας ταυτόχρονα έτσι ώστε και οι
δύο πλάκες να διατηρούν σταθερές θερμοκρασίες χωρίς να
υπερθερμαίνονται.
• ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ FLASH
Με τη χρήση του κεραμικού θερμαντήρα MCH, η προηγμένη
τεχνολογία θέρμανσης flash, μας εξασφαλίζει άμεση
θερμότητα, για να φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία της σε
συντομότερο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας έτσι
πολλαπλές εναλλαγές θερμότητας σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
διατηρώντας τη θερμοκρασία στο σύνολο της, χωρίς διακυμάνσεις.
• ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
Οι κεραμικές πλάκες παράγουν αρνητικά ιόντα στα μαλλιά, διαχέουν
τη θερμότητα και σφραγίζουν την τρίχα,
κάνοντας τα μαλλιά να λάμπουν χωρίς να φριζάρουν.
• NANO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα μόρια υγρασίας της τρίχας μειώνονται σε μέγεθος,
ενισχύοντας τις φυσικές τους ιδιότητες με αποτέλεσμα
πιο λαμπερά & υγιή μαλλιά.
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Digital LCD display
800C-2300C Adjustable temperature
Auto shut off sleep
MCH ceramic - Heating plate
NANO Diamond Ceramic coating
Power cord: 3M 360 swiver PVC cord

15029
Μηχάνημα συγκόλλησης Extension
• Εργονομικός σχεδιασμός.
• Μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας.
• Λείο και ελαφρύ.
• Επαγγελματική ποιότητα.
• Συνεχής παραγωγή θερμότητας.
• Κατάλληλο για όλους
τους τύπους extensions.

15140

15145-24

15145-32

Ηλεκτρικό ψαλίδι Κώνος
MOSER
13-25mm
15136
• Μπούκλες
• Περιστρεφόμενο
καλώδιο

Ηλεκτρικό ψαλίδι με βούρτσα 3 σε 1

• Ισιωτική
• Wang
• Μπούκλες
• Γρήγορο ζέσταμα
• Εργονομικό χερούλι
• Περιστρεφόμενο
καλώδιο

Πρέσα Κεραμική Τουρμαλίνης PTC
15146

LING

BEST SEL

• Κεραμική επίστρωση PTC για γρήγορο ζέσταμα
& αύξηση θερμοκρασίας.
• Πλάκα τουρμαλίνης.
• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 100-230 C.
• Αυτόματη παύση λειτουργίας σε 60 λεπτά.
• Ένδειξη θερμοκρασίας με αναλογικό έλεγχο.
• Διπλή θερμική ασφάλεια.
• Πλάτος πλάκας: 24mm.
• Περίβλημα σιλικόνης προς αποφυγή
ολίσθησης της συσκευής από το χέρι.
• Περιστροφικό καλώδιο 360°.
• AC 100-250V.
O

4 επίπεδα
θερμοκρασίας
140-200οC
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

PROFESSIONAL HAIR DRYER
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΜΑΛΛΙΩΝ

15230
15229

SALON PRO TURBO 5600

SALON PRO TURBO 5000

2000 WATT

• 18200 στροφές.
• 36 lit/sec παροχή αέρα
για γρήγορο στέγνωμα.
• 170ο-180ο θερμοκρασία.
• 3m καλώδιο.
• 540 gr. βάρος.
• Με διακόπτη κρύου αέρα.

• 18800 στροφές.
• 46 lit/sec παροχή αέρα
για γρήγορο στέγνωμα.
• 180ο-210ο θερμοκρασία.
• 3m καλώδιο.
• 510 gr. βάρος.
• Με διακόπτη
κρύου αέρα.

1800 WATT

15208

15206

2000 WATT

2000 WATT

Starway SW-3000

Starway SW-6615

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΣΟΥΑΡ 2200W
MADE IN ITALY
MODEL: CLASSIC

16169

Βάση σεσουάρ
καρέκλας
μεταλλική

Φυσούνα Premium για όλους
τους τύπους
15213

• Ισχύς: 2200W.
• 3 Θερμοκρασίες / 2 Ταχύτητες.
• Δυνατότητα κρύου αέρα.
• 2 Επαγγελματικά στόμια 6.5x1 & 9x0.5 cm
και φυσούνα.
Ειδικά ισορροπημένη κατανομή βάρους που
δεν ταλαιπωρεί τον κάρπό!
• Επαγγελματικό Μοτέρ AC.
• Ροή αέρα: 86 m3/h.
• Αποσπώμενο φίλτρο.
• Εργονομική λαβή.
• Βάρος: 545 gr.
• Καλώδιο: 3m •
MADE IN ITALY

15232-1

Λευκό
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15232-2
Πορτοκαλί

15232
Μαύρο

15232-3
Φούξια

15232-4
Βεραμάν

