
 

 

Philips
Multistyler

10 hulpstukken
Keramisch

HP4698/01
Creëer de nieuwste stijlen voor alle gelegenheden!
SalonMultistylist 10-in-1
Hoeveel manieren zoek je om je haar te stylen? De SalonMultistylist 10 in 1 beschikt over 
maar liefst tien veelzijdige keramische opzetstukken. Perfect voor alle stijlen die je maar 
kunt bedenken... en nog een heleboel andere.

Prachtig gestyled haar
• Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar
• Straightener voor supersteil haar
• 10 verschillende hulpstukken voor de ultieme veelzijdigheid in styling
• Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar
• Opschuifspiraal voor prachtige pijpenkrullen
• Vlakke tang voor golvend haar met textuur
• Kleine krultang voor strakke krullen en pijpenkrullen
• Grote krultang voor grote krullen
• Spiraaltang voor losse slagen

Minder beschadiging van je haar
• EHD+-technologie voor meer bescherming en een glanzender resultaat

Gebruiksgemak
• Inbegrepen: haarclips voor eenvoudig stylen
• Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik
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Stevigheid
• Vervanging

Pallet
• Afmetingen pallet: 1200 x 800 x 100 mm
• Aantal pallets: 240 st.
• Aantal lagen: 5
• Aantal A-dozen per laag: 6

Logistieke gegevens
• CTV-code: 8844-698-01
• EAN F-doos: 8710103203926
• EAN A-doos: 8710103203933
• Land van herkomst: China

Gewicht en afmetingen F-doos
• Nettoafmetingen product excl. accessoires: 296 x 

40 x 80,5 (H) mm
• Nettogewicht product incl. accessoires: 734 g
• Afmetingen F-doos: 350 x 70 x 240 (H) mm
• Volume F-doos: 5880 cm³
• Gewicht F-doos (inclusief product): 1060 g

Gewicht en afmetingen A-doos
• Afmetingen A-doos: 590 x 255 x 370 (H) mm
• Volume A-doos: 55666,5 cm³
• Gewicht A-doos: 800 g
• Aantal F-dozen in A-doos: 8

Technische specificaties
• Voltage: 100-240 V
• Vermogen: 25 W
• Materiaal behuizing: PC
• Snoerlengte: 1,8 m
• Kleur/afwerking: Metallic nachtblauw met 

donkerblauw accent

Haartype
• Huidige kapsel: Steil, Golvend, Krullend
• Eindresultaat: Combinatie van stijlen
• Voor breekbaar haar
• Haarlengte: Lang, Medium
• Haardikte: Dun
•
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