
Plaukų džiovintuvas

SalonDry Pro

 

2100 W

„IonBoost“

Keramika

 
HP4890/20

Džiovintuvas, kurį kirpėjos naudotų namuose

„SalonPro“

Norite plaukus džiovinti kaip profesionalai? Plaukus džiovinti kaip salone padės 2

100 W džiovinimo galios plaukų džiovintuvas „SalonPro“.

Paprasta naudoti

Devyni patogūs greičio ir temperatūros nustatymai – visapusiškas valdymas

Ilgai išliekantys stiliai

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Puikiai sušukuoti plaukai

Sklaidytuvas leidžia sukurti purias, elastingas šukuosenas

Galingas 2100 vatų variklis

Mažiau pažeidžiami plaukai

Keraminės grotelės sušvelnins plaukus

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.



Plaukų džiovintuvas HP4890/20

Ypatybės Specifikacijos

Keraminis elementas

Keramikinis elementas apsaugo nuo

perdžiovinimo. Jo gaminamas infraraudonasis

karštis greitai ir efektyviai skleidžia švelnią

šilumą, džiovinančią jūsų plaukus iš vidaus ir

apsaugančią juos nuo perdžiovinimo.

Jonų kondicionavimas

Akimirksniu suteikite savo plaukams purumo

naudodami jonų kondicionavimo įrenginį.

Neigiami jonai purena plaukus, juos

kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules,

todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi.

Galėsite džiaugtis gražiais žvilgančiais, lygiais

ir glotniais plaukais.

Devyni patogūs greičio ir temperatūros

nustatymai

Lengvai reguliuojami greitis ir temperatūra

užtikrina puikius rezultatus. Devyni skirtingi

nustatymai padės kruopščiai ir tiksliai

suformuoti šukuoseną.

2100 vatų profesionalios charakteristikos

Karščio ir galingo oro srauto derinys padės

greičiau išdžiovinti plaukus

F dėžutės svoris ir matmenys

Galutiniai gaminio matmenys, išskyrus

priedus: 284 x 85 x 235 mm

F dėžutės matmenys: 310 (p) x 120 (g) x 240

(a) mm

Grynasis gaminio svoris, įskaitant priedus:

878 g

F dėžutės tūris: 1220 cm³

Techniniai duomenys

Įtampa: 220–240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Galingumas: 2100 W

Padėklas

Sluoksnių skaičius: 7

Padėklų matmenys: 1200 x 800 mm

A dėžučių skaičius viename sluoksnyje: 3

Padėklų kiekis: 126 vnt.

A dėžutės svoris ir matmenys

F dėžučių skaičius A dėžutėje: 6

A dėžutės matmenys: 632 x 375 x 257 mm

A dėžutės tūris: 60909 cm³

A dėžutės svoris (su gaminiais): 8270 g
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