
Secador

SalonDry
 

1.600 W

Dobrável

Tensão mundial

Estojo para viagem

 

HP4940/00

Ótimos resultados em qualquer lugar que você

vá

Secador de cabelos SalonDry Travel

Não saia de casa sem este secador. O secador SalonDry Travel é tão pequeno

que cabe em qualquer bolsa de viagem. Dobrável, fácil de usar e com 1.600W

para uma secagem potente, ele deve ser um dos primeiros itens em sua lista de

viagem.

Cabelos lindamente modelados

1600 W para uma secagem mais suave

Três ajustes flexíveis para total controle

Jato de ar frio para definir o penteado

Concentrador de ar para um fluxo de ar direcionado

Fácil de usar

Cabo dobrável para uma maior portabilidade

Bivolt para você usá-lo onde quiser

Alça prática para pendurar

Bolsa de viagem inclusa

Cabo de energia de 1,8m
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Destaques

1600 W para uma secagem mais suave

Este secador de 1600 W proporciona os níveis

de fluxo de ar e potência de secagem ideais

para os melhores resultados todos os dias.

Três ajustes flexíveis

A velocidade e o calor podem ser ajustados

facilmente para você criar o resultado perfeito.

Três ajustes flexíveis garantem uma

modelagem precisa e personalizada.

Cabo dobrável

Este secador de cabelos tem um cabo

dobrável, o que o torna um aparelho pequeno

e compacto, que pode ser guardado nos

menores espaços e ser levado a praticamente

qualquer lugar.

Jato de ar frio

O botão do jato de ar frio é uma função

profissional indispensável que libera um fluxo

de ar frio intenso. Ele pode ser usado após a

modelagem para dar o toque final e definir o

penteado.

Bivolt

Bivolt para você usá-lo onde quiser

Alça para pendurar

A alça emborrachada fica na base do cabo e é

uma ótima opção para armazenamento, além

de ser perfeita para usar em casa ou em

viagens.

Cabo de 1,8m

Cabo de energia de 1,8m
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Especificações

Especificações técnicas

Lig/Desl: 1200-1600/1350-1600 W

Comprimento do cabo: 1,80 m

Cor/acabamento: vários

Voltagem: 110-127/220-240 volt

Potência em watts: 1,600 W

Potência em watts: China: 1350 W

Recursos

Jato de ar frio

Bivolt

Cabo dobrável

Argola para pendurar

Serviço

Dois anos de garantia
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