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Philips SalonPro AC
Sušič vlasov

Profesionálny motor na striedavý prúd

Veľmi úzky tvarovací nástavec
Keramický prvok

Ionizačný kondicionér

9 nastavení teploty/rýchlosti



 

Paleta
• Rozmery palety: 1200 x 800 mm
• Množstvo na palete: 126 ks
• Počet vrstiev: 7
• Počet A boxov na vrstvu: 3

Hmotnosť a rozmery F boxu
• Čisté rozmery produktu bez príslušenstva: 284 x 

85 x 235 mm
• Čistá hmotnosť produktu vrátane nástavcov: 

1128 g
• Rozmery F boxu: 310 (š) x 120 (h) x 240 (v) mm
• Hmotnosť F boxu (vrátane produktu): 1580 g
• Objem F boxu: 8 928 cm³

Hmotnosť a rozmery A boxu
• Rozmery A boxu: 632 x 375 x 257 mm
• Hmotnosť A boxu (vrátane produktov): 10430 g
• Počet F boxov v A boxe: 6
• Objem A boxu: 60909 cm³

Technické špecifikácie
• Wattový výkon: 1800 W
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Napätie: 220 - 240 AC V
•

Sušič vlasov
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