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A hajszárító, amit a fodrászok szívesen

használnak otthon is

SalonPro

Szeretné úgy szárítani haját, mint a profik? A 2100 W-os kiváló szárítóerővel

rendelkező SalonPro az, amire szüksége van, ha olyan frizurát szeretne, mint a

fodrászatban.

Egyszerű használat

Kilenc könnyen kezelhető sebesség- és hőmérsékletbeállítás a maximális

vezérelhetőség érdekében

Hosszantartó frizura

A hideglevegő-fokozat rögzíti a frizurát

Professzionális eredmény

Diffúzor a dús hajért és a vonzó stílusért

Nagy teljesítményű, 2100 wattos motor

Kíméletes a hajhoz

Kerámia fűtőelem a simább hajért

Ionos légáram a csillogó és sima haj érdekében



Hajszárító HP4890/20

Fénypontok Műszaki adatok

Kerámia fűtőelem

A kerámia fűtőelem megakadályozza a haj

kiszáradását. Infravörös hőt bocsát ki, amely

mérsékelt melegével megakadályozza a haj

túlzott kiszáradását anélkül, hogy csökkenne a

sebesség vagy a hatékonyság.

Ionos légáram

Töltse fel haját az ionos kondicionálás

segítségével. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal

fényesebbé és ragyogóbbá a hajkoronát. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

Kilenc könnyen kezelhető sebesség- és

hőmérsékletbeállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes végeredmény érdekében. A kilenc

különböző beállítás maximális

vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre

szabott formázáshoz.

2100 W-os professzionális teljesítmény

A hő és az erős légáram együttese a

leggyorsabb hajszárítást nyújtja.

Csomagolás tömege és mérete

Termék méretei tartozékok nélkül: 284 x 85 x

235 mm

F-doboz méretei: 310 (szé) x 120 (mé) x 240

(ma) mm

A termék nettó tömege tartozékokkal együtt:

878 g

F-box térfogata: 1220 cm³

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 2100 W

Raklap

Rétegek száma: 7

Raklapméret: 1200 x 800 mm

Gyűjtőcsomagolások száma rétegenként: 3

Raklapmennyiség: 126 db

Gyűjtőcsomagolás tömege és mérete

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 6

A-doboz méretei: 632 x 375 x 257 mm

Gyűjtőcsomagolás térfogata: 60909 cm³

Gyűjtőcsomagolás tömege [a termékekkel

együtt]: 8270 g
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