Σεσουάρ
SalonDry Pro
2100W
IonBoost
HP4897

Σεσουάρ για προσωπική χρήση ακόμη και από επαγγελματίες
SalonPro
Θέλετε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σαν επαγγελματίας; Το SalonPro, με ισχύ 2100 W, είναι το σεσουάρ που χρειάζεστε, εάν
θέλετε να έχετε αποτέλεσμα κομμωτηρίου.
Εύκολο στο χρήση
9 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας για πλήρη ευελιξία
Στάιλινγκ μεγάλης διάρκειας
Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το στυλ σας
Επαγγελματικά αποτελέσματα
Φυσούνα για όγκο και ανάλαφρο στυλ
Ισχυρό μοτέρ 2100 Watt
Αποτρέπει τη φθορά
Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σεσουάρ

HP4897/20

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Ριπή ψυχρού αέρα

συνήθως τα μαλλιά. Αυτό ηρεμεί τις μεμονωμένες
τούφες, τις εξισορροπεί και αφαιρεί κάθε στατικό
ηλεκτρισμό. Ως αποτέλεσμα, τα μαλλιά είναι πιο
απαλά, λιγότερο ατίθασα και διατηρούν τέλεια την
φόρμα τους.
9 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας

Σταθεροποιήστε το στυλ που δημιουργήσατε με μια
βολή κρύου αέρα για αποτελέσματα μεγάλης
διάρκειας.

9 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας παρέχουν μέγιστη
ευελιξία στο στέγνωμα και το στάιλινγκ των μαλλιών
σας.
Επαγγελματικά αποτελέσματα 2100
Ο συνδυασμός θερμότητας και αυξημένης ροής αέρα
αποτελεί το γρηγορότερο τρόπο να στεγνώνετε τα
μαλλιά σας.
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Παλέτα
Αριθμός στρώσεων: 7
Διαστάσεις παλέτας: 1200 x 800 χιλ.
Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση: 3
Ποσότητα: 126
Βάρος και διαστάσεις συσκευασίας Α
Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 6
Διαστάσεις συσκευασίας A: 632 x 375 x 257 χιλ.
Βάρος συσκευασίας A: 60909 cm³
Βάρος συσκευασίας A: 8030 g

Σύστημα ιονισμού

Ο ιονιστής στο εσωτερικό του σεσουάρ δημιουργεί
αρνητικά σωματίδια που λέγονται ιόντα, τα οποία
εξουδετερώνουν το θετικό φορτίο που έχουν

Τεχνικές προδιαγραφές
Τάση: 220-240 AC V
Συχνότητα: 50/60 Hz
Ισχύς: 2100 W

Βάρος και διαστάσεις
Διαστάσεις καθαρού προϊόντος εκτός των
εξαρτημάτων: 284 x 85 x 235 χιλ.
Διαστάσεις συσκευασίας F: 310 (π) x 120 (β) x 240
(υ) χιλ.
Βάρος καθαρού προϊόντος συμπεριλαμβανόμενων
των εξαρτημάτων: 853 g
Όγκος συσκευασίας F: 8928 cm³
Βάρος συσκευασίας F (συμπεριλαμβανομένου του
προϊόντος): 1180 g

