
 

 

Philips SalonStraight 
Want2Move
Prancha alisadora

HP4646
Desempenho profissional em qualquer lugar
SalonStraight Want2Move
Esta chapa alisadora fornece um alisamento profissional em qualquer lugar. O SalonStraight 
Want2Move é dobrável e leva apenas 30 segundos para aquecer. Portanto, você pode começar 
a modelar seus cabelos na hora, onde estiver. Inclui um estojo para viagem resistente ao calor.

Cabelos lindamente modelados
• Pranchas em cerâmica para um deslizar suave e cabelos brilhantes
• Temperatura de 180°C para ótimos resultados

Rápido
• Aquecimento instantâneo: pronto para usar em 30 segundos

Fácil de usar
• Cabo dobrável para uma maior portabilidade
• Bivolt para você usá-lo onde quiser
• Inclusa: bolsa resistente ao calor
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Especificações técnicas
• Voltagem: 110-240 V, 50/60 Hz
• Material do corpo do aparelho: PET
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Cor/acabamento: Prateado com detalhes roxos

Aplicação
• Troca

Pallet
• Dimensões da paleta: 1.200 x 800 mm
• Quantidade de paletas: 280 pcs
• Número de camadas: 7
• Número de caixas A por camada: 5

Dados logísticos
• Código CTV: 8844-646-00
• Caixa F do EAN: 8710103204329

• Caixa A do EAN: 8710103204336
• País de origem: China

Peso e dimensões da caixa F
• Dimensões do produto s/acessórios: 300 (C) x 45 

(L) x 50(A) mm
• Peso líquido do produto c/acessórios: 348 g
• Dimensões da caixa F: 225(200) (C) x 70(62) (L) x 

240(A) mm
• Volume da caixa F: 3.490 cm³
• Peso da caixa F (com o produto): 560 g

Peso e dimensões da caixa A
• Dimensões da caixa A: 466 (C) x 313 (L) x 258 

(A) mm
• Volume da caixa A: 40.479 cm³
• Peso da caixa A: 5.100 g
• Número de caixas F na caixa A: 8
•
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