
 

 

Philips SalonDry Travel
Secador de cabelos para 
viagem

• 2.000 W
• Dobrável
• Bivolt

HP4829
Resultados profissionais em qualquer lugar

Secador Travel
O Secador Travel 2.000 W tem tudo o que você precisa para obter excelentes 
resultados, aonde quer que vá.

Cabelos lindamente modelados
• 2 ajustes de velocidade flexíveis para secagem cuidadosa
• Profissional 2.000 W para um volume perfeito

Fácil de usar
• Bivolt para você usá-lo onde quiser
• Cabo dobrável para uma maior portabilidade
• Bolsa de viagem inclusa
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Recursos
• Cabo dobrável: Fácil de guardar
• Dois ajustes de temperatura/velocidade: 

Flexibilidade total
• Jato de ar frio: Fixa o seu penteado
• Bivolt: Pode ser usado em todo o mundo
• Bolsa de viagem: Fácil de armazenar durante 

viagens

Acessórios
• Concentrador de ar: Fluxo de ar forte

Especificações técnicas
• Voltagem: 110-127 e 220-240 V
• Material do modelador: PC
• Comprimento do cabo: 2 m
• Alimentação: 2.000 W
• Cor/acabamento: Prata metálico e azul-escuro

Peso e dimensões
• Dimensões do produto s/acessórios: 

200x240x80 mm
• Peso líquido do produto c/acessórios: 590 g

• Dimensões da caixa F: 310x120x240 mm
• Volume da caixa F: 8.928 cm³
• Peso da caixa F (com o produto): 1.300 g
• Dimensões da caixa A: 636x358x256 mm
• Volume da caixa A: 58.300 cm³
• Peso da caixa A: 8,25 g
• Número de caixas F na caixa A: 6

Aplicação
• Troca

Pallet
• Quantidade: 1.200x800
• Número de caixas por camada: 126
• Número de camadas: 3

Tipo de cabelo
• Tipo de cabelo atualmente: Cacheado, Liso, 

Ondulado
• Resultado: Volumoso
• Para cabelos frágeis
• Comprimento dos cabelos: Longo, Médio, Curto
• Espessura dos fios: Grossa, Fina
•

Especificações
Secador de cabelos para viagem
2.000 W Dobrável, Bivolt
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