
 

 

Philips SalonDry Pro
Föhn

• 2100 W
• IonBoost

HP4897
De föhns die kappers zelf thuis willen gebruiken
SalonPro
Zoek je net zo'n föhn als in de kapsalon? Als je er elke dag wilt uitzien alsof je net van de 
kapper komt, is de SalonPro met 2100 W aan superprofessionele droogkracht dé föhn 
voor jou.

Prachtig gestyled haar
• Krachtige motor van 2100 watt
• Diffuser voor volume en veerkrachtige stijlen

Minder beschadiging van je haar
• Ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Langdurige stijlen
• Coolshot voor je eigen style

Eenvoudig te gebruiken
• Negen flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle



 Professionele prestaties (2100 watt)
De combinatie van warmte en een superieure 
luchtstroom is de snelste manier om je haar te 
drogen.

Ionenconditioner

Geef je haar een onmiddellijke boost met 
ionenconditoner. De negatieve ionen elimineren 
statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten 
de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. 
Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij 
haar.

Coolshot
Voor het fixeren van je kapsel met een coolshot 
voor langdurige resultaten.

Negen flexibele snelheids- en 
temperatuurstanden

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen 
eenvoudig worden aangepast om het perfecte 
resultaat te krijgen. Negen verschillende standen 
geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen 
zoals jij het graag wilt.
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Technische specificaties
• Wattage: 2100 W
• Voltage: 220-240 AC V
• Frequentie: 50/60 Hz

Pallet
• Hoeveelheid: 126
• Afmetingen pallet: 1200 x 800 mm
• Aantal lagen: 7
• Aantal A-dozen per laag: 3

Gewicht en afmetingen A-doos
• Afmetingen A-doos: 632 x 375 x 257 mm

• Aantal F-dozen in A-doos: 6
• Volume A-doos: 60909 cm³
• Gewicht A-doos: 8030 g

Gewicht en afmetingen
• Nettoafmetingen product excl. accessoires: 284 x 

85 x 235 mm
• Nettogewicht product incl. accessoires: 853 g
• Afmetingen F-doos: 310 (b) x 120 (d) x 240 (h) mm
• Volume F-doos: 8928 cm³
• Gewicht F-doos (inclusief product): 1180 g
•

Specificaties
Föhn
2100 W IonBoost

http://www.philips.com

