
 

Philips SalonStraight 
Want2Move
Vlasová žehlička

HP4646
Žehlička na vlasy SalonStraight Want2Move
Profesionální výkon na cestách
Tato vlasová žehlička pomáhá i těm nejzaměstnanějším ženám dosáhnout profesionálních výsledků. 

Žehlička SalonStraight Want2Move je sklopná a její zahřátí trvá pouhých 30 sekund, takže můžete začít 

s vyrovnáváním vlasů ihned, ať jste kdekoli. Součástí balení je cestovní pouzdro odolné proti teplu.

Skládací
• Pro rovné vlasy na cestách

Teplota pro úpravu účesu 180 °C
• Pro dlouhodobé výsledky

Tenké keramické destičky
• Pro dokonalé klouzání

Okamžité zahřátí
• Během 30 sekund

Velmi tenký design
• Pro rovné vlasy od kořínků ke konečkům
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Technické údaje
• Napětí: 110 - 240 V (pro více napětí), 50/60 Hz V
• Materiál krytu: PET
• Délka šňůry: 1,8 m
• Barva/povrch: Ledově stříbrná s nádechem vínové

Provozuschopnost
• Výměna

Hmotnost a rozměry balení F
• Čisté rozměry produktu bez příslušenství: 300 (D) 

x 45 (Š) x 50 (V) mm
• Čistá hmotnost produktu včetně příslušenství: 

348 g
• Rozměry balení F: 225 (200) (D) x 70 (62) (Š) x 240 

(V) mm
• Objem balení F: 3490 cm³
• Hmotnost balení F [včetně produktu]: 560 g

Hmotnost a rozměry balení A
• Rozměry balení A: 466 (D) x 313 (Š) x 258 (V) mm
• Objem balení A: 40479 cm³
• Hmotnost balení A: 5100 g
• Počet balení F v balení A: 8

Paleta
• Rozměry palety: 1200 x 800 mm
• Množství palet: 280 ks
• Počet vrstev: 7
• Počet balení A na vrstvu: 5

Logistické údaje
• Kód CTV: 8844-646-00
• Kód EAN balení F: 8710103204329
• Kód EAN balení A: 8710103204336
• Země původu: Čína
•
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