
alonPro AC Professional
S
Σεσουάρ

Το SalonPro

φορµαρίσµα

στο σπίτι.

Επαγγ
• Εξαι
• Κερ

Εξοικο
• Εξαι

Αποτρ
• Το κ
• Σύστ

Στάιλι
• Ο κρ

Εύκολ
• 9 ρυ
• Οι λ
• Άνετ
 για προσωπική χρήση ακόµη και από επαγγελµατίες

 προσφέρει ισχύ, προστασία και επαγγελµατικά αποτελέσµατα 

τος. Είναι το σεσουάρ που οι κοµµωτές θα χρησιµοποιούσαν ευχαρίστως 

ελµατικά αποτελέσµατα
ρετικά ισχυρή ροή αέρα από επαγγελµατικό µοτέρ AC µεγάλης διάρκειας
αµική φυσούνα για περισσότερη προστασία και όγκο

νοµεί χρόνο
ρετικά στενό στόµιο για στάιλινγκ

έπει τη φθορά
εραµικό στοιχείο µε υπέρυθρη θερµότητα αποτρέπει την ξηρότητα
ηµα ιονισµού για λαµπερά µαλλιά χωρίς φριζάρισµα

νγκ µεγάλης διάρκειας
ύος αέρας σταθεροποιεί το στυλ σας

ο στο χρήση
θµίσεις θερµότητας/ταχύτητας για πλήρη ευελιξία
υχνίες LED υποδεικνύουν την επιλεγµένη ρύθµιση
η µαλακή λαβή
 

Philips SalonPro AC
Σεσουάρ

Επαγγελµατικό µοτέρ AC

Εξαιρετικά στενό στόµιο για στάιλινγκ
Κεραµικό στοιχείο

Σύστηµα ιονισµού

9 ρυθµίσεις θερµότητας/ταχύτητας



 

Παλέτα
• ∆ιαστάσεις παλέτας: 1200 x 800 χιλ.
• Ποσότητα παλέτας: 126 τεµάχια
• Αριθµός στρώσεων: 7
• Αριθµός συσκευασιών A ανά στρώση: 3

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας F
• ∆ιαστάσεις καθαρού προϊόντος εκτός των 

εξαρτηµάτων: 284 x 85 x 235 χιλ.
• Βάρος καθαρού προϊόντος 

συµπεριλαµβανόµενων των εξαρτηµάτων: 1128 g
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας F: 310 (π) x 120 (β) x 

240 (υ) χιλ.
• Βάρος συσκευασίας F (συµπεριλαµβανοµένου 

του προϊόντος): 1580 g
• Όγκος συσκευασίας F: 8928 cm³

Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας Α
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας A: 632 x 375 x 257 χιλ.
• Βάρος συσκευασίας A (συµπεριλαµβανοµένου 

του προϊόντος): 10430 g
• Αριθµός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 6
• Βάρος συσκευασίας A: 60909 cm³

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 1800 W
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Τάση: 220-240 AC V
•

Σεσουάρ
  

Προδιαγραφές
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