
Secador

SalonDry Pro

 

2100 W

IonBoost

Cerâmica

 
HP4890

O secador que os cabeleireiros utilizariam em

casa

SalonPro

Quer secar o seu cabelo como os profissionais? O SalonPro – com uma potência

de secagem superior de 2100 W – é o secador que necessita para recriar a

secagem no cabeleireiro.

Fácil de utilizar

Nove regulações de velocidade e temperatura para o máximo controlo

Penteados duradouros

Jacto frio fixa o seu penteado

Penteados maravilhosos

Difusor para volume e caracóis soltos

Motor com 2100 Watt de potência

Menos danos para o cabelo

Elemento cerâmico para cabelo macio

Modelação por iões para cabelo brilhante e desembaraçado



Secador HP4890/20

Destaques Especificações

Elemento cerâmico

O elemento cerâmico foi incluído para evitar

secagens excessivas. Este emite calor por

infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar

o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o

contra secagens excessivas, sem comprometer

a velocidade e a eficácia.

Modelação por iões

Dê um tratamento instantâneo ao seu cabelo

com a modelação por iões. Os iões com carga

negativa eliminam a estática, tratam do seu

cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para

intensificar o seu brilho e luminosidade. O

resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante,

macio e sem frisado.

Nove regulações flexíveis de velocidade e

temperatura

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um resultado

final perfeito. Nove regulações diferentes

garantem o máximo controlo para penteados

precisos e modelados.

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.

Peso e dimensões da caixa F

Dimensões do produto excluindo acessórios:

284 x 85 x 235 mm

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

(a) mm

Peso líquido do produto incluindo acessórios:

878 g

Volume de caixa F: 1220 cm³

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Potência: 2100 W

Palete

Número de camadas: 7

Dimensões da palete: 1200 x 800 mm

Número de caixas-A por camada: 3

Quantidade de paletes: 126 unid.

Peso e dimensões da caixa-A

Número de caixas-F na caixa-A: 6

Dimensões da caixa-A: 632 x 375 x 257 mm

Volume da caixa A: 60909 cm³

Peso caixa A (incluindo produtos): 8270 g
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