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Prostownica Style to Go
Prostownica Style to Go
PHS1151

Wszędzie w dobrym stylu. Kompaktowa
linia produktów stylizacji włosów "Style
to Go"w firmy Bosch pomoże Ci w każdej
sytuacji.
● Stała temperatura Temperatury: 200 °C
● Kompaktowy design, idelany dla aktywnych i w podrózy dla

odświeżania fryzur
● Aluminiowe płytki na powierzchni obudowy zapewniają jeszcze

lepsze efekty stylizacji fal i loków.
● Płytki pokryte powłoką ceramiczną: podgrzewają się

równomiernie umożliwiając gładkie przesuwanie po włosach
● Automatyczne przełącznie napięcia elektrycznegoi umożliwia

stosowanie w wielu miejscach na świecie.

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

 110 x 60 x 260
Dimensions of the master case (mm) :  200 x 232 x 276
Wymiary palety :  200 x 80 x 120
Ilość produktów w opakowaniu zbiorczym :  6
Standardowa ilość jednostek na palecie :  756
Units per layer :  84
Waga netto (kg) :  0,3
Waga brutto (kg) :  0,3
Kod EAN :  4242002794532
Moc przyłączeniowa (W) :  17
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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Wszędzie w dobrym stylu. Kompaktowa linia
produktów stylizacji włosów "Style to Go"w
firmy Bosch pomoże Ci w każdej sytuacji.

- Kolor: czarny, cytrynowy
- Moc: 17 W
- Kompaktowy design, perfekcyjny dla odświeżania stylizacji
- Temperatura nagrzewania się płytek: 200 °C - maksymalna

temp. jest bezpieczna dla struktury włosów.
- Włącznik / wyłącznik z lampką kontrolną
- Płytki pokryte powłoką ceramiczną podgrzewają się

równomiernie, umożliwia to gładkie przesuwanie się po
włosach

- Aluminiowe płytki na obudowie zapewniają lepsze efekty
stylizacji fal i loków.

- Zaokrąglony kształt płytek pozwala na tworzenie fryzur z
optycznym zwiększaniem objętości włosów u nasady.

- Napięcie 100 -240 V
- Obrotowy kabel ułatwiający manewrowanie urządzeniem
- Kabel o długości 1.8 m, odporny na wysoką temperaturę
- Uszko do zawieszania


