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Prostownica ClassicCoiffeur
Prostownica ClassicCoiffeur
PHS7961

Wydajność, efektywność i profesjonalny
efekt: to zalety serii ClassicCoiffeur z
technologią PowerCare marki Bosch
● Technologia PowerCare: o 10% dłuższe płytki ceramiczno-

turmalinowe zapewniają łagodne i szybkie prostowanie włosów
● Antystatyczny efekt jonizacji: gładkie i lśniące włosy
● Dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła, stylizacja jest

długotrwała i bezpieczna dla włosów
● Zaokrąglone krawędzie płytek grzejnych pozwalają również na

kreację loków
● Czas nagrzewania: 25 s

Dane techniczne
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 80 x 145 x 340
Dimensions of the master case (mm) :  185 x 305 x 355
Wymiary palety :  202 x 80 x 120
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :  4
Standardowa ilość jednostek na palecie :  320
Units per layer :  32
Waga netto (kg) :  0,5
Waga brutto (kg) :  0,7
Kod EAN :  4242002790602
Moc przyłączeniowa (W) :  47
Napięcie (V) :  100-240
Częstotliwość (Hz) :  50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  180,0
Rodzaj wtyczki :  Wt. Euro bez uziemn.do 2,5 A
Świadectwa homologacji :  CE, ROSTEST, VDE
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Wydajność, efektywność i profesjonalny
efekt: to zalety serii ClassicCoiffeur z
technologią PowerCare marki Bosch

- Kolor: czarny
- Moc: 47 W
- Technologia PowerCare: o 10% dłuższe płytki ceramiczno-

turmalinowe zapewniają łagodne i szybkie prostowanie
włosów

- Stała jonizacja - specjalny generator wytwarza jony ujemne,
które znakomicie wpływają na kondycje włosów: dzięki nim
włosy stają się miękkie, zdrowe i są bardziej podatne na
układanie

- Ruchome płytki idealnie dopasowują się do pasma włosów
- Szybsza i bezpieczna dla włosów stylizacja, dzięki

równomiernie rozprowadzanemu ciepłu
- Temperatura nagrzewania się płytek: 120-200 °C - maksymalna

temp. jest bezpieczna dla struktury włosów.
- Czas nagrzewania: 25 s
- Funkcja DirectMax: bezpośredni wybór najwyższej

temperatury
- 5 stopniowa regulacja temperatury LED umożliwia

dostosowanie jej do każdego typu włosów
- Zaokrąglone krawędzie płytek grzejnych pozwalają również na

kreację loków
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 72 min.
- Blokada zamykająca - pozwala na łatwe przechowywanie

urządzenia
- Obrotowy kabel ułatwiający manewrowanie urządzeniem
- Uszko do zawieszania
- Kabel o długości 1.8 m, odporny na wysoką temperaturę


