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Philips SalonPro AC
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Professionell AC-motor

Extra smalt stylingmunstycke
Keramiskt element

Vårdande jon-funktion
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Pall
• Pall, mått: 1200 x 800 mm
• Pall, kvantitet: 126 delar
• Antal lager: 7
• Antal A-lådor per lager: 3

Vikt och mått, F-låda
• Nätprodukt, vikt exkl. tillbehör: 284 x 85 x 

235 mm
• Vikt för nettoprodukt inkl. tillbehör: 1128 g
• F-låda, mått: 310 (b) x 120 (d) x 240 (h) mm
• F-låda, vikt (inklusive produkt): 1580 g
• F-låda, volym: 8928 cm³

Vikt och mått, A-låda
• A-låda, mått: 632 x 375 x 257 mm
• A-låda, vikt (inklusive produkter): 10430 g
• Antal F-lådor i A-låda: 6
• A-låda, volym: 60909 cm³

Tekniska specifikationer
• Wattal: 1 800 W
• Frekvens: 50/60 Hz
• Spänning: 220–240 AC V
•
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