
alonPro 2100 W
S
Fén, ktor

Sušič vlasov 

sušič vlasov, 

Profe
• Výko
• Kera

Zabra
• Kera
• Ioniz

Dlhot
• Chla

Ľahko
• 9 na
• Kon
ý by profesionáli používali doma

SalonPro ponúka výkon, ochranu a profesionálne stylingové výsledky. Je to 

ktorý by kaderníčky rady používali doma.

sionálne výsledky
nný 2100 W motor
mický difuzér pre zvýšenú ochranu a bohatý objem

ňuje poškodeniu
mický prvok so širokosiahlym infračerveným zahrievaním zabraňuje nadmernému vysušeniu
átor pre lesklé vlasy bez poškodenia

rvajúce účesy
dný prúd vzduchu zafixuje váš účes

 sa používa
stavení teploty/rýchlosti pre úplnú flexibilitu
trolky LED naznačujú zvolené nastavenie
 

Philips SalonDry Pro
Sušič vlasov

HP4891

2100 W profesionálny výkon

Keramický prvok
Ionizačný kondicionér

9 nastavení teploty/rýchlosti



 

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 V
• Wattový výkon: 2100 W
• Frekvencia: 50/60 Hz

Servisovateľnosť
• Náhradné: áno
•

Sušič vlasov
  

Technické údaje
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