
 

 

Philips SalonStraight DUO
Plattång

• 210 °C
• Keramisk
• Marmorskydd

HP4688
Platta ut och skydda, två behandlingar samtidigt
SalonStraight DUO
SalonStraight DUO:s skyddsplattor i sval marmor absorberar överskottsvärme direkt 
efter att du använt plattången så att hårets slutliga temperatur blir mycket lägre än med 
andra typer av plattänger med samma stylingtemperatur.

Vackert stylat hår
• Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår
• Justerbara värmeinställningar ger släta resultat för alla hårtyper
• Professionell temperatur på 210 °C ger perfekta salongresultat

Sliter mindre på håret
• Nedkylande marmorplattor som ger omedelbart värmeskydd

Tidsbesparande
• Snabb uppvärmning: klar att använda inom 30 sekunder

Lättanvänd
• På/av-knapp
• Enkel förvaringskrok för praktisk förvaring
• Roterbart sladdfäste förhindrar ihoptrasslade sladdar
• Enkelt lås för praktisk förvaring
• Medföljer: Värmetåligt fodral
• Automatisk avstängning efter en timme för ökad säkerhet
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Vikt och mått, F-låda
• Nätprodukt, vikt exkl. tillbehör: 279 (l) x 50,2 (b) x 

30,5 (h) mm
• Vikt för nettoprodukt inkl. tillbehör: 462 g
• F-låda, mått: 400 (l) x 95 (b) x 190 (h) mm
• F-låda, vikt (inklusive produkt): 1 080 g
• F-låda, volym (cm3): 7 220

Tekniska specifikationer
• Wattal: 29 W
• Spänning: 110-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz

Pall
• Pall, mått: 1 200 x 80 x 180 (h) mm
• Pall, kvantitet: 144 delar
• Antal lager: 4
• Antal A-lådor per lager: 6

Vikt och mått, A-låda
• A-låda, mått: 423 (l) x 310 (b) x 414 (h) mm
• A-låda, volym: 54287,8 cm³
• Antal F-lådor i A-låda: 6
• A-låda, vikt (inklusive produkter): 7 230 g

Tillbehör
• Värmetåligt resefodral
•
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