
 

Philips SalonDry Pro
Secador

2100 W
IonBoost Cerâmica

HP4890
O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa
SalonPro
O SalonPro oferece potência, protecção e resultados profissionais. É o secador que os 
cabeleireiros gostariam de utilizar em casa.

Resultados profissionais
• Motor com 2100 Watt de potência
• Difusor para volume e caracóis soltos

Evita danos
• O elemento cerâmico com calor por infravermelhos evita que o cabelo seque em demasia
• Modelação com iões para um cabelo desembaraçado e brilhante

Penteados duradouros
• Jacto frio fixa o seu penteado

Fácil de utilizar
• 9 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total
 



 2100 Watt de desempenho profissional
A combinação de calor e elevado jacto de ar 
proporciona-lhe a forma mais rápida de secar o seu 
cabelo.

Elemento cerâmico
O elemento cerâmico evita que o cabelo seque em 
demasia. Emite calor por infravermelhos, 
produzindo um calor suave que ajuda a proteger o 
cabelo dos excessos do secador, sem comprometer 
a rapidez e a eficácia.

Modelação com iões

O ionizador dentro do secador do cabelo cria 
partículas negativas, chamadas iões, que neutralizam 
a carga positiva que o cabelo normalmente tem. Isto 
acalma os fios de cabelo, proporciona-lhes equilíbrio 
e remove qualquer carga de electricidade estática. 
Como resultado, o cabelo fica mais macio, mais 
maleável e permanece com um estilo perfeito.

9 selecções de calor/velocidade

9 selecções de calor/velocidade proporcionam 
flexibilidade total para secar e pentear o cabelo da 
forma que pretende.
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Palete
• Dimensões da palete: 1200 x 800 mm
• Quantidade de paletes: 126 unid.
• Número de camadas: 7
• Número de caixas-A por camada: 3

Peso e dimensões da caixa F
• Dimensões do produto excluindo acessórios: 284 

x 85 x 235 mm
• Peso líquido do produto incluindo acessórios: 

878 g
• Dimensões da caixa-F: 310 (l) x 120 (p) x 240 

(a) mm
• Volume de caixa F: 1220 cm³

Peso e dimensões da caixa-A
• Dimensões da caixa-A: 632 x 375 x 257 mm
• Peso caixa A (incluindo produtos): 8270 g
• Número de caixas-F na caixa-A: 6
• Volume da caixa A: 60909 cm³

Especificações Técnicas
• Potência: 2100 W
• Frequência: 50/60 Hz
• Voltagem: 220-240 V
•

Especificações
Secador
2100 W IonBoost Cerâmica
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