
 

Philips
Многофункционална 
маша за прически

HP4698
SalonMultistylist "10 в 1"

Създайте най-модна прическа за всякакви случаи!
Сега можете да се радвате на неограничена производителност с разнообразие от 
уникални приставки за прически.

Професионален резултат
• Керамично покритие за ултра бляскави прически
• Технология за равномерна топлина с цел най-добър резултат без горещи точки
• Отлични и трайни резултати

Пести време
• Кратко време за загряване: за 2 до 5 минути

Лесна употреба
• Студен край за удобство и лесна работа
• Въртящ се кабел за безпрепятствена работа
• Индикатор за готовност
• Чантичка за пътуване за лесно носене и прибиране
• Автоматично изключване след 1 час

Производителност
• Многофункционална маша за прически "10 в 1" за неограничена производителност при 
оформяне на прически

• Права и елегантна
 



 Керамично покритие
Керамично покритие за ултра бляскави прически

Технология за равномерна топлина
Технология за равномерна топлина с цел най-
добър резултат без повреди в горещите точки

Кратко време за загряване
Кратко време за загряване: за 2 до 5 минути

Чантичка за пътуване
Чантичка за пътуване за лесно носене и 
прибиране
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Технически спецификации
• Напрежение: 100-240 V
• Мощност: 25 W
• Материал - корпус: PC
• Дължина на шнура: 1,8 м
• Цвят/покритие: Нощно синьо - металик с 
тъмносини акценти

Сервизно обслужване
• Резервна част

Тегло и размери - F-кутия
• Нето размери на изделието, вкл. 
принадлежностите: 296x40x80,5(В) мм

• Нето тегло на изделието, вкл. 
принадлежностите: 734 г

• Размери на F-кутията: 350x70x240(В) мм
• Обем на F-кутията: 5880 см³
• Тегло на F-кутията [вкл. изделието]: 1060 г

Тегло и размери - A-кутия
• Размери на A-кутията: 590x255x370(В) мм
• Обем на A-кутията: 55666,5 см³
• Тегло на A-кутията: 800 г
• Брой F-кутии в една A-кутия: 8

Палет
• Размери на палета: 1200x800x100 мм
• Количество палети: 240 бр.
• Брой пластове: 5
• Брой A-кутии в един пласт: 6

Логистични данни
• CTV код: 8844-698-01
• EAN F-кутия: 8710103203926
• EAN A-кутия: 8710103203933
• Страна на произход: Китай
•
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