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Veerkrachtige krullen die lang in model blijven
Salon Rollers Pro-krultang
Luchtig, strak, springerig of een speciaal model. Met de Salon Rollers Pro maak je precies 
de krullen en golven die jij wilt.

Prachtig gestyled haar
• Optimale stylingtemperatuur in iedere roller
• 4 keramische volumerollers - volle krullen die lang in model blijven
• Glanzende krullen - 12 rollers met fluweelachtige laag

Tijdbesparend
• De styler is binnen een paar minuten klaar voor gebruik

Gebruiksgemak
• 4 vlinderklemmen om de volumerollers stevig vast te zetten
• 12 fixeerklemmen om de rollers met fluweelachtige laag stevig vast te zetten
• Gebruiksklaar-indicatie



 Optimale stylingtemperatuur
SalonRollers Pro verwarmt elke roller afzonderlijk, 
zodat deze snel en gelijkmatig wordt verwarmd tot 
een professionele stylingtemperatuur. De rollers 
blijven extra lang warm voor optimale fixatie van je 
kapsel.

4 keramische volumerollers
4 volumerollers - keramische laag voor grote krullen 
die lang in model blijven.

12 rollers met fluweelachtige laag
6 middelgrote en 6 kleine rollers - met 
fluweelachtige laag voor meer glans.
HP4611/00

Kenmerken
Publicatiedatum  
2013-05-18

Versie: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Technische specificaties
• Voltage: 220 - 240 ~ V
• Wattage: 400 W
• Max. temperatuur (keramische rollers): 135 °C
• Verwarmingstijd tot 100°C: 15 s

Pallet
• Hoeveelheid: 1000 x 1200 x 1705
• Aantal lagen: 3
• Stuks per laag: 6
• F-doos in A-doos: 6
• Totaal aantal: 108 st.

Logistieke gegevens
• Land van herkomst: China
• CTV-code

Gewicht en afmetingen F-doos
• Nettoafmetingen product excl. accessoires: 305 x 

203 x 127 mm
• Nettogewicht product incl. accessoires: 1773 g
• Afmetingen
• Volume F-doos
• Gewicht F-doos (inclusief product)

Gewicht en afmetingen A-doos
• Afmetingen: 520 *346 *494 (H) mm
• Volume A-doos: 88881 cm³
• Gewicht: 1056 g
• Aantal F-dozen in A-doos: 6
•
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