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Сешоар, какъвто фризьорите искат да си имат у дома

SalonPro

Искате ли да изсушите косата си по професионален начин? SalonPro с 2100 W ненадмината

мощност за сушене е сешоарът, от който се нуждаете, ако искате да пресъздадете

изсушаването от фризьорския салон.

Лесна употреба

Девет настройки за скорост и температура, осигуряващи ви максимален контрол

Дълготрайни прически

Хладната струя фиксира прическата ви

Професионален резултат

Дифузор за обем и игриви прически

Мощен мотор 2100 вата

Предотвратява увреждания

Керамичен елемент за омекотяване на косата ви

Йонно кондициониране за лъскава и гладка коса



Сешоар HP4890/20

Акценти Спецификации

Керамичен елемент

Керамичният елемент е включен, за да

предотвратява прекомерното изсушаване. Той

излъчва инфрачервена топлина, която нежно затопля

косата и й помага да изсъхне отвътре, като така я

пази от прекомерно изсушаване, без да прави

компромис със скоростта и ефективността.

Йонно освежаване

Придайте моментална енергия на косата си с йонно

освежаване. Отрицателно заредените йони

премахват статичното електричество, освежават

косата и приглаждат джобчетата около корените й,

за да подсилят нейния блясък и гланц. Резултатът е

прекрасно блестяща и мека коса без накъсване.

Девет гъвкави настройки на скорост и температура

Необходимата скорост и температура могат лесно да

бъдат регулирани за създаване на идеален резултат.

Деветте различни настройки осигуряват максимален

контрол за прецизно и изкусно оформяне на

прическата.

Професионална работа с 2100 W

Съчетанието от топлина и силна въздушна струя ви

предоставя най-бързия начин за изсушаване на

косата.

Тегло и размери - F-кутия

Нето размери на изделието, вкл.

принадлежностите: 284 x 85 x 235 мм

Размери на F-кутията: 310 (ш) x 120 (д) x 240 (в) мм

Нето тегло на изделието, вкл. принадлежностите:

878 г

Обем на F-кутията: 1220 см³

Технически спецификации

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50/60 Hz

Мощност: 2100 W

Палет

Брой пластове: 7

Размери на палета: 1200 x 800 мм

Брой A-кутии в един пласт: 3

Количество палети: 126 бр.

Тегло и размери - A-кутия

Брой F-кутии в една A-кутия: 6

Размери на A-кутията: 632 x 375 x 257 мм

Обем на A-кутията: 60909 см³

Тегло на A-кутията (вкл. изделията): 8270 г
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