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Philips SalonDry Pro
Hiustenkuivain

HP4890

2100 watin ammattimainen teho

Keraaminen elementti
Ionikäsittely

9 lämpö-/nopeusasetusta



 

Lava
• Lavan mitat: 1200 x 800 mm
• Lavan kpl-koko: 126 kpl
• Kerrosten määrä: 7
• Tukkupakkausten määrä/kerros: 3

Tuotepakkauksen paino ja mitat
• Tuotteen nettomitat ilman lisäosia: 284 x 85 x 

235 mm
• Tuotteen nettopaino lisäosien kanssa: 878 g
• Tuotepakkauksen mitat: 310 (b) x 120 (d) x 240 

(h) mm
• Tuotepakkauksen tilavuus: 1220 cm³

Tukkupakkauksen paino ja mitat
• Tukkupakkauksen mitat: 632 x 375 x 257 mm
• Tukkupakkauksen paino (tuotteen kanssa): 8270 g
• Tuotepakkauksia/tukkupakkaus: 6
• Tukkupakkauksen tilavuus: 60909 cm³

Tekniset tiedot
• Teho: 2100 W
• Taajuus: 50/60 Hz
• Jännite: 220–240 V
•

Hiustenkuivain
  

Tekniset tiedot
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