
Secador

SalonDry 'n Straight

 

Secador 1.800 W

Pente flutuante

Jato de íon

 
HP4867

Seque e modele seus cabelos com facilidade da raiz às pontas

Seca & Alisa 1.800 W

Deseja secar os cabelos deixando-os com um acabamento liso e brilhante? O Secador Seca & Alisa 1.800 W

oferece a potência da secagem iônica e um pente flutuante para penteados com acabamento perfeito.

Fácil de usar

Fácil de usar com apenas uma das mãos

O pente alisador modela o cabelo com facilidade

Com turmalina e sistema que seca mecha por mecha para um brilho extra

Filtro de entrada de ar removível

Penteados mais duradouros

O jato de ar frio define os seus penteados

Bocal pequeno para um fluxo de ar direcionado

Cabelos lindamente modelados

O pente flutuante permite alisar da raiz às pontas

O fluxo de ar iônico de turmalina garante penteados lisos e brilhosos

Rápido

Secador 1.800 W para ótimos resultados



Secador HP4867/01

Destaques Especificações

Pente flutuante

O pente flutuante segue os contornos do couro

cabeludo e permite alisar os cabelos da raiz às

pontas.

Fluxo de ar iônico de turmalina

O fluxo de ar iônico combinado com as

propriedades da turmalina permite um

penteado sem frizz e brilhoso.

Pente alisador

O pente alisador modela o cabelo com

facilidade para um alisamento perfeito.

 

Especificações técnicas

Voltagem: 110-127 e 220-240 V

Alimentação: 1.800 W

Material do modelador: vários

Comprimento do cabo: 1,8 m

Pallet

Número de camadas: 6

Número de caixas A por camada: 6

Quantidade: 1.200x800

Peso e dimensões

Dimensões da caixa F: 270 x 95 x 305 mm

Peso líquido do produto c/acessórios: 600 g

Peso da caixa F (com o produto): 745 g

Dimensões da caixa A: 556 x 308 x 324 mm

Número de caixas F na caixa A: 6

Peso da caixa A: 6.420 g

Aplicação

Troca

Dados logísticos

Código 12NC: 88448670001

Caixa F do EAN: Consulte o manual do seu

país

Caixa A do EAN: Consulte o manual do seu

país

País de origem: PRC
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