
Suszarka do włosów

SalonDry 'n Straight

 

1800 W

Ruchomy grzebień

IonBoost

 
HP4867/00

Łatwe suszenie i modelowanie włosów od nasad po ich końcówki

SalonDry i SalonStraight

Czy chcesz mieć lśniące i proste włosy? Model SalonDry ‘n’ Straight posiada moc suszenia jonowego do 1800 W

oraz ruchomy grzebień, co ułatwia wykończenie fryzur o idealnie prostych włosach.

Doskonale wystylizowane włosy

Grzebień prostujący pozwala łatwo chwycić i rozczesać włosy.

Ruchomy grzebień pozwala na prostowanie włosów od nasady aż po same końcówki

Moc 1800 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Sześć regulowanych ustawień szybkości i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Ochrona przed zniszczeniem

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Trwałe fryzury

Zimny nadmuch pozwala utrwalić własny styl

Turmalinowa, specjalnie karbowana nasadka pozwala cieszyć się wyjątkowym blaskiem włosów

Łatwa obsługa

Wygodny zaczep do zawieszania pozwalający na wygodne przechowywanie

Przewód zasilający o długości 1,8 m

Zdejmowana kratka wlotowa umożliwia łatwe czyszczenie



Suszarka do włosów HP4867/00

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 110–127 i 220–240 V

Materiał obudowy lokówki: różne

Długość przewodu: 1,8 m

Zasilanie: 1800 W

Paleta

Ilość: 1200 x 800

Liczba warstw: 6

Liczba opakowań zbiorczych w każdej

warstwie: 6

Waga i wymiary

Waga netto produktu z akcesoriami: 600 g

Wymiary pojedynczego opakowania:

270 x 95 x 305 mm

Waga pojedynczego opakowania (z

produktem): 745 g

Wymiary opakowania zbiorczego:

556 x 308 x 324 mm

Waga opakowania zbiorczego: 6420 g

Liczba pojedynczych opakowań w opakowaniu

zbiorczym: 6

Serwis

Wymiana

Dane logistyczne

Kod 12 NC: 88448670001

EAN kod opakowania pojedynczego: Patrz

dokument pacdoc dotyczący danego kraju

EAN kod opakowania zbiorczego: Patrz

dokument pacdoc dotyczący danego kraju

Kraj pochodzenia: Chińska Republika Ludowa
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