
Сешоар

SalonDry

  1600 W

Сгъваем

Работи с напреженията в цял свят

Калъф за пътуване

 

HP4940/00 Забележителен резултат, където и да отидете

Сешоар SalonDry Travel

Не излизайте от вкъщи без него. SalonDry Travel е достатъчно малък, за да се събере във

всяка пътна чанта. Сгъваем и лесен за употреба, но с 1600 W мощност за сушене, той

трябва да стои на първо място във всеки списък за багаж.

Прекрасно оформена прическа

1600 W за нежно сушене

Три гъвкави настройки за по-стриктен контрол

Хладната струя фиксира прическата ви

Тесен концентратор за насочена въздушна струя

Лесна употреба

Сгъваема дръжка за лесно пренасяне

За две напрежения, за ползване навсякъде по света

Халка за лесно и удобно съхранение

Включен е калъф за пътуване

Захранващ кабел 1,8 м



Сешоар HP4940/00

Акценти

1600 W за нежно сушене

Този сешоар с мощност 1600 W създава оптимално

ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване,

даващи прекрасен резултат всеки ден.

Три гъвкави настройки

Необходимата скорост и температура могат лесно да

бъдат регулирани за създаване на идеален резултат.

Трите гъвкави настройки осигуряват прецизно и

изкусно оформяне на прическата.

Сгъваема дръжка

Този сешоар има предимството на сгъваемата

дръжка. Това го прави малък и компактен, той се

побира лесно и в най-тясното пространство и

можете да го вземете практически навсякъде.

Хладна струя

Професионална функция, с която всеки стилист

трябва да разполага. Бутонът CoolShot осигурява

силен приток на студен въздух. Използва се след

оформяне на прическата, за да я завърши и фиксира.

За две напрежения

За две напрежения, за ползване навсякъде по света

Халка за лесно съхранение

Гумираната халка се намира в основата на дръжката и

дава още една възможност за съхранение, особено

удобна за използване вкъщи или при отсядане в

хотел.

Кабел 1,8 м

Захранващ кабел 1,8 м

 



Сешоар HP4940/00

Спецификации

Технически данни

Power: 1200-1600/1350-1600 W

Дължина на кабела: 1,8 м

Цвят/покритие: разни

Напрежение: 110-127/220-240 V

Мощност:

1600 W

Мощност: Китай: 1350 W

Характеристики

Хладна струя

За две напрежения

Сгъваема дръжка

Халка за окачване

Сервиз

2 години гаранция
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