
 

Philips
Sudėtinis modeliavimo 
prietaisas

HP4698
„SalonMultistylist“ dešimt viename

Kurkite moderniausius stilius kiekvienai progai!
Dabar jūs galite išbandyti neribotą universalumą ir kūrybingumą naudodami unikalių 
šukuosenos formavimo priedų asortimentą.

Profesionalūs rezultatai
• Keraminė danga padeda sukurti ypač žvilgančias plaukų šukuosenas
• Naudojant vienodo karščio palaikymo technologiją, pasiekiami efektyvūs rezultatai 

neperkaitinant atskirų vietų
• Ilgai išliekantys puikūs rezultatai

Taupo laiką
• Greitai įkaista: per 2–5 min.

Paprasta naudoti
• Šaltas antgalis, skirtas patogiai ir lengvai valdyti
• susukamasis laidas, skirtas naudoti be rūpesčių
• parengties indikatorinė lemputė
• Su kelioniniu krepšeliu lengva nešiotis ir laikyti
• Automatiškai užsidaro po 1 valandos

Universalumas
• dešimt viename sudėtinis modeliavimo prietaisas neribotam universalumui formuojant 

šukuosenas
• Tiesūs ir glotnūs
 



 Keraminė danga
Keraminė danga padeda sukurti ypač žvilgančias 
plaukų šukuosenas

Vienodo karščio palaikymo technologija
Naudojant vienodo karščio palaikymo technologiją, 
pasiekiami efektyvūs rezultatai neperkaitinant atskirų 
vietų.

Greitai įkaista
Greitai įkaista: per 2–5 min.

Kelioninis krepšelis
Su kelioniniu krepšeliu lengva nešiotis ir laikyti
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Techniniai duomenys
• Įtampa: 100–240 V
• Maitinimas: 25 W
• Tvirtas korpusas: PC
• Laido ilgis: 1,8 m
• Spalva / užbaigimas: Metalinė nakties mėlyna su 

tamsiai juodais akcentais

Aptarnavimo galimybės
• Pakeitimas

A dėžutės svoris ir matmenys
• Galutiniai gaminio matmenys, išskyrus priedus: 296 

x 40 x 80,5 (aukštis) mm
• Galutiniai gaminio matmenys, įskaitant priedus: 

734 g
• F dėžutės matmenys: 350 x 70 x 240 (aukštis) mm
• F dėžutės tūris: 5880 cm³
• F dėžutės svoris, įskaitant gaminį: 1060 g

A dėžutės svoris ir matmenys
• A dėžutės matmenys: 590 x 255 x 370 

(aukštis) mm
• A dėžutės tūris: 55666,5 cm³
• Svoris – A dėžutė: 800 g
• F dėžučių skaičius A dėžutėje: 8

Padėklas
• Padėklų matmenys: 1200 x 800 x 100 mm
• Padėklų kiekis: 240 Pakeliai
• Sluoksnių skaičius: 5
• A dėžučių skaičius viename sluoksnyje: 6

Logistiniai duomenys
• CTV kodas: 8844-698-01
• EAN F dėžutė: 8710103203926
• EAN A dėžutė: 8710103203933
• Kilmės šalis: Kinija
•
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