
Sušič vlasov

SalonDry Pro

 

2100 W

IonBoost

Keramika

 
HP4890

Fén, ktorý by profesionáli používali doma
SalonPro

Chcete sušiť svoje vlasy ako skutoční profesionáli? Fén SalonPro s prvotriednym

sušiacim výkonom 2100 W je presne to, čo potrebujete, ak chcete vytvoriť

vyfúkaný účes ako zo salónu.

Jednoduché používanie

Deväť flexibilných nastavení rýchlosti a teploty pre maximálnu kontrolu

Dlhotrvajúce účesy

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Profesionálne výsledky

Difuzér pre objem a pružné účesy

Výkonný 2100 W motor

Zabraňuje poškodeniu

Keramický prvok na vyhladenie vlasov

Ionizátor pre lesklé vlasy bez poškodenia



Sušič vlasov HP4890/20

Hlavné prvky Technické údaje

Keramický prvok

Tento pribalený keramický prvok má za úlohu

zabrániť nadmernému vysušeniu vlasov.

Produkuje infračervené svetlo, ktoré je

príjemne teplé a pomáha vaše vlasy sušiť

zvnútra. Zároveň ich chráni pred nadmerným

vysušením, bez kompromisov v oblasti

rýchlosti a účinnosti.

Ionizačný kondicionér

Zvýšte atraktivitu svojho účesu pomocou

ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny

eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a

vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší

lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a

dokonale upravené vlasy.

Deväť flexibilných nastavení rýchlosti a

teploty

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tak dokonalý

konečný výsledok. Deväť odlišných nastavení

poskytuje maximálnu kontrolu pre precízny

styling, ako šitý na mieru pre vás.

2100 W profesionálny výkon

Kombinácia tepla a vynikajúceho prietoku

vzduchu vám zaistí ten najrýchlejší spôsob

sušenia vlasov.

Hmotnosť a rozmery F boxu

Čisté rozmery produktu bez príslušenstva:

284 x 85 x 235 mm

Rozmery F boxu: 310 (z) x 120 (h) x 240

(v) mm

Čistá hmotnosť produktu vrátane nástavcov:

878 g

Objem F boxu: 1220 cm³

Technické špecifikácie

Napätie: 220-240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Wattový výkon: 2100 W

Paleta

Počet vrstiev: 7

Rozmery palety: 1200 x 800 mm

Počet A boxov na vrstvu: 3

Množstvo na palete: 126 ks

Hmotnosť a rozmery A boxu

Počet F boxov v A boxe: 6

Rozmery A boxu: 632 x 375 x 257 mm

Objem A boxu: 60909 cm³

Hmotnosť A boxu (vrátane produktov): 8270 g
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