
Uscător de păr

SalonDry Pro

HP4890

SalonPro 2100 W
Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă

Uscătorul de păr SalonPro oferă putere, protecţie şi rezultate profesionale de coafare. Este uscătorul pe care

stiliştii l-ar folosi cu plăcere acasă.

Uşor de utilizat

9 setări pentru căldură/viteză pentru flexibilitate maximă

Coafuri de durată

Jetul de aer rece vă fixează coafura

Rezultate profesionale

Difuzor pentru coafuri elastice, cu volum

Motor puternic de 2100 Waţi

Împiedică deteriorarea

Element ceramic cu încălzire puternică prin infraroşii, care împiedică uscarea excesivă

Tratament cu ioni pentru un păr strălucitor şi neînspicat



Uscător de păr HP4890/20

Repere Specificaţii

Element ceramic

Elementul ceramic împiedică uscarea excesivă.

Acesta emite căldură prin infraroşii, adică o

căldură blândă, care vă ajută să vă protejaţi

părul de uscare excesivă, fără a face

compromisuri în ce priveşte viteza şi eficienţa.

Tratament cu ioni

Dispozitivul de ionizare din interiorul

uscătorului de păr creează particule negative,

care neutralizează încărcătura pozitivă pe care

părul o are de obicei. Acest fapt calmează

firele rebele, le echilibrează şi îndepărtează

orice energie statică. Astfel, părul este mai

moale şi mai uşor de coafat şi îşi păstrează

perfect coafura.

9 setări pentru căldură/viteză

9 setări pentru căldură/viteză vă oferă maxima

flexibilitate pentru a vă usca şi coafa părul aşa

cum doriţi.

Performanţă profesională 2100 Waţi

Combinaţia dintre căldură şu fluxul de aer

puternic reprezintă cea mai rapidă cale de a vă

usca părul.

Greutate şi dimensiuni cutie

Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 284

x 85 x 235 mm mm

Dimensiune cutie: 310 (l) x 120 (a) x 240

(î) mm

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

878 g

Volum bax: 1220 cm³

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Putere (în waţi): 2100 W

Palet

Număr de straturi: 7

Dimensiuni palet: 1200 x 800 mm

Număr de baxuri pe strat: 3

Cantitate palet: 126 buc.

Greutate şi dimensiuni bax

Număr de cutii în bax: 6

Dimensiuni bax: 632 x 375 x 257 mm

Volum bax: 60909 cm³

Greutate bax (inclusiv produsul): 8270 g
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