
Uscător de păr

SalonDry 'n Straight

 

1800 W

Pieptene mobil

IonBoost

 
HP4867/00

Uscaţi şi coafaţi părul uşor de la rădăcină până la vârfuri
SalonDry 'n Straight

Doriţi o fixare strălucitoare pentru coafura dvs. uscată? SalonDry ‘n’ Straight are 1800 W putere de uscare cu flux

de ioni plus un pieptene mobil, pentru a vă permite finisarea perfectă a coafurii dvs. drepte.

Păr coafat frumos

Pieptenele de îndreptare prinde şi ghidează părul cu uşurinţă

Pieptenele mobil vă permite să îndreptaţi părul de la rădăcină până la vârfuri

1800 W pentru un păr frumos

Şase setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control complet

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Împiedică deteriorarea

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Coafuri de durată

CoolShot vă fixează coafura

Turmalină şi ghidare a şuviţelor pentru strălucire suplimentară

Uşor de utilizat

Cârlig de depozitare pentru depozitare convenabilă

Cablu de alimentare de 1,8 m

Grilaj de admisie a aerului detaşabil pentru curăţare uşoară



Uscător de păr HP4867/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Tensiune: 110-127 şi 220-240 V

Material carcasă pentru ondulator: variat

Lungime cablu: 1,8 m

Alimentare: 1800 W

Palet

Cantitate: 1200x800

Număr de straturi: 6

Număr de baxuri pe strat: 6

Greutate şi dimensiuni

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

600 g

Dimensiune cutie: 270 x 95 x 305 mm

Greutate cutie (inclusiv produsul): 745 g

Dimensiuni bax: 556 x 308 x 324 mm

Greutate cutie (A-box): 6420 g

Număr de cutii în bax: 6

Service

Înlocuire

Date logistice

Cod 12NC: 88448670001

Cutie EAN: Consultaţi documentaţia specifică

ţării dvs.

Bax EAN: Consultaţi documentaţia specifică

ţării dvs.

Ţara de origine: PRC
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