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στατευτικές πλάκες από µάρµαρο του SalonStraight DUO εξαλείφουν την 

ερµότητα αµέσως µετά το ίσιωµα, έτσι η τελική θερµοκρασία των µαλλιών είναι πολύ 

ε σχέση µε άλλα ισιωτικά που χρησιµοποιούν την ίδια θερµοκρασία φορµαρίσµατος.

ελµατικά αποτελέσµατα
αµικές πλάκες 210°C για όµορφα αποτελέσµατα στα ίσια µαλλιά

έπει τη φθορά
ρύες πλάκες από µάρµαρο παρέχουν άµεση προστασία από τη θερµότητα

νοµεί χρόνο
µαίνεται στους 100°C σε 30 µόλις δευτερόλεπτα

ο στο χρήση
υθµίσεις θερµοκρασίας για όλους τους τύπους µαλλιών
όπτης on/off µε ενδεικτική λυχνία
ος για κρέµασµα, για πρακτική φύλαξη
εριστρεφόµενο καλώδιο αποτρέπει το µπέρδεµα
ανισµός κλειδώµατος της λαβής για εύκολη και ασφαλή φύλαξη
θερµική θήκη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως επιφάνεια εναπόθεσης
 

Philips SalonStraight DUO
Ισιωτικό

HP4688

Θερµοκρασία για επαγγελµατικό 
φορµάρισµα 210°C

Προστατευτική πλάκα από µάρµαρο



 

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας F
• ∆ιαστάσεις καθαρού προϊόντος εκτός των 

εξαρτηµάτων: 279 (µ) x 50,2 (π) x 30,5 (υ) χιλ.
• Βάρος καθαρού προϊόντος 

συµπεριλαµβανόµενων των εξαρτηµάτων: 462 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 400 (µ) x 95 (π) x 190 

(υ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F (συµπεριλαµβανοµένου 

του προϊόντος): 1080 g
• Όγκος συσκευασίας F (cm3): 7220

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 29 W
• Τάση: 110-240 V
• Συχνότητα: 50/60 Hz

Παλέτα
• ∆ιαστάσεις παλέτας: 1200 x 80 x 180 (υ) χιλ.
• Ποσότητα παλέτας: 144 τεµάχια
• Αριθµός στρώσεων: 4
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση: 6

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας Α
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 423 () x 310 (π) x 414 

(υ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας A: 54287,8 cm³
• Αριθµός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 6
• Βάρος συσκευασίας A (συµπεριλαµβανοµένου 

του προϊόντος): 7230 g

Αξεσουάρ
• Αντιθερµική θήκη ταξιδιού
•

Ισιωτικό
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 σε συνδυασµό µε την κεραµική 
ει τα άψογα αποτελέσµατα που 
λιά.

κα από µάρµαρο
κες από λευκό µάρµαρο 
τητα αµέσως µετά το ίσιωµα, 
η της τρίχας.
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