
 

 

Philips SalonStraight 
Freestyle
Multistyler

• 190 °C
• Keramisk
• 3 tillbehör

HP4681/00
Professionella resultat för alla frisyrer

SalonStraight Freestyle
Vill du räkna hur många sätt det finns att uppnå snygg stil? SalonStraight Freestyle har tre 
mångsidiga keramiska tillbehör för styling. Den är perfekt för att skapa alla stilar du kan 
komma på och fler därtill.

Vackert stylat hår
• Plattång för spikraka frisyrer
• Smidig styler för lockar och vågor
• Detaljstyler för volym i etappklippta frisyrer

Frisyrer som håller länge
• Professionell temperaturer för perfekt resultat som håller länge

Mindre slitage på håret
• Keramisk beläggning och lättglidande

Lättanvänd
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
• Lättanvända frigöringsknappar för att byta tillbehör



 Plattång
Med plattångstillbehöret kan du skapa den spikraka 
frisyr du vill ha.

Smidig styler
Med det smidiga stylingtillbehöret kan du skapa 
trendiga lockar och vågor.

Detaljstyler
Med tillbehöret för detaljstyling kan du forma håret 
från rötterna och skapa volym i etappklippta frisyrer.
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Tekniska specifikationer
• Spänning: 220-240 V
• Höljesmaterial, styler: diverse
• Effekt: 35 W
• Sladdlängd: 1,8 m

Pall
• Kvantitet: 1200 x 800
• Antal lager: 7
• Antal A-lådor per lager: 7

Logistisk information
• 12NC-kod: 88446810001
• EAN för F-låda: Se förpackningsinfo. för ditt land

• EAN för A-låda: Se förpackningsinfo. för ditt land
• Ursprungsland: PRC

Servicetillgänglighet
• Byten

Vikt och mått
• Vikt för nettoprodukt inkl. tillbehör: 660 g
• F-låda, mått: 225 x 600 x 195 mm
• F-låda, vikt (inklusive produkt): 857 g
• A-låda, mått: 416 x 266 x 259 mm
• A-låda, vikt: 6856 g
• Antal F-lådor i A-låda: 8
•

Specifikationer
Multistyler
190 °C Keramisk, 3 tillbehör
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