
Vysoušeč vlasů

SalonDry 'n Straight

 

1800 W

Plovoucí hřeben

IonBoost

 
HP4867/00

Snadné vysoušení a tvarování vlasů od kořínků ke konečkům

SalonDry 'n Straight

Chcete mít po použití vysoušeče rovné a lesklé vlasy? Vysoušeč SalonDry ‘n’ Straight má k dispozici 1 800 W

vysoušecího příkonu s ionizační technologií a navíc plovoucí hřeben, který vám pomůže při vytvoření

dokonalého účesu z rovných vlasů.

Pro krásný účes

Hřeben pro rovnání vlasů prameny snadno zachytí a usměrní

Plovoucí hřeben umožní vlasy narovnat od kořínků až ke konečkům

1800 W pro krásné výsledky

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Ochrana proti poškození

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Účesy, které dlouho vydrží

Funkce CoolShot zpevní účes

Turmalínový hřeben pro usměrnění vln a mimořádný lesk

Snadné použití

Háček pro snadné a pohodlné uskladnění

1,8m síťová šňůra

Oddělitelná mřížka vstupu vzduchu pro snadné čištění



Vysoušeč vlasů HP4867/00

Specifikace

Technické údaje

Napětí: 110 - 127 a 220 - 240 V

Materiál krytu kulmy: různé

Délka šňůry: 1,8 m

Spotřeba: 1800 W

Paleta

Množství: 1200 x 800

Počet vrstev: 6

Počet balení A na vrstvu: 6

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku včetně příslušenství: 600 g

Rozměry F-balení: 270 x 95 x 305 mm

Hmotnost balení F (včetně výrobku): 745 g

Rozměry balení A: 556 x 308 x 324 mm

Hmotnost balení A-box: 6420 g

Počet balení F v balení A: 6

Provozuschopnost

Výměna: Ano

Logistické údaje

Kód 12 NC: 88448670001

Kód EAN balení F: Viz přibalená dokumentace

pro vaši zemi

Kód EAN balení A: Viz přibalená dokumentace

pro vaši zemi

Země původu: ČLR
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