
Uscător de păr

SalonDry Pro

 

2100 W

IonBoost

 
HP4897

Uscătorul pe care stiliştii l-ar lua acasă
SalonPro

Doriţi să vă uscaţi părul ca profesioniştii? Uscătorul SalonPro – cu putere de uscare superioară de 2100 W - este

uscătorul de păr de care aveţi nevoie dacă doriţi să recreaţi coafura uscată de la salon.

Rezultate profesionale

Motor puternic de 2100 Waţi

Difuzor pentru coafuri elastice, cu volum

Împiedică deteriorarea

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Coafuri de durată

Jetul de aer rece vă fixează coafura

Uşor de utilizat

Nouă setări flexibile de viteză şi temperatură pentru control maxim



Uscător de păr HP4897/00

Repere Specificaţii

Performanţă profesională 2100 Waţi

Combinaţia dintre căldură şu fluxul de aer

puternic reprezintă cea mai rapidă cale de a vă

usca părul.

Tratament cu ioni

Oferiţi părului dvs. un plus de frumuseţe cu

tratament ionic. Ionii negativi elimină

electricitatea statică, tratează părul şi netezesc

cuticulele părului pentru a intensifica

strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr

minunat de lucios, neted şi drept.

Jet de aer rece

Pentru fixarea coafurii pe care aţi creat-o cu un

jet de aer rece pentru rezultate de lungă durată.

Nouă setări flexibile pentru viteză şi

temperatură

Viteza şi căldura necesare pot fi ajustate uşor

pentru a crea rezultatul perfect. Nouă setări

diferite asigură control maxim pentru coafare

precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

Putere (în waţi): 2100 W

Tensiune: 220-240 CA V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Palet

Cantitate: 126

Dimensiuni palet: 1200 x 800 mm

Număr de straturi: 7

Număr de baxuri pe strat: 3

Greutate şi dimensiuni bax

Dimensiuni bax: 632 x 375 x 257 mm

Număr de cutii în bax: 6

Volum bax: 60909 cm³

Greutate cutie (A-box): 8030 g

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni nete produs (fără accesorii): 284

x 85 x 235 mm mm

Greutate netă produs inclusiv accesoriile:

853 g

Dimensiune cutie: 310 (l) x 120 (a) x 240

(î) mm

Volum bax: 8928 cm³

Greutate cutie (inclusiv produsul): 1180 g
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