
hårtørrer

SalonDry
 

1600 W

Sammenfoldelig

Spænding til brug i hele verden

Rejseetui

 

HP4940/00 Flotte resultater, uanset hvor du er
SalonDry Travel-hårtørrer

Tag ikke hjemmefra uden denne hårtørrer. SalonDry Travel er ikke større, end at

den passer ned i alle rejsetasker. Den er sammenfoldelig og brugervenlig, og dens

1600 W tørrekraft gør, at den bør stå øverst på enhver pakkeliste.

Flot, stylet frisure

1600 W til skånsom tørring

Tre fleksible indstillinger giver mere kontrol

Kold luft sætter dit hår

Smalt fønnæb giver fokuseret luftstrøm

Nem at anvende

Sammenfoldeligt håndtag gør det nemt at tage hårtørreren med

To strømindstillinger til brug i hele verden

Praktisk krog til nem opbevaring

Rejseetui medfølger

1,8 m ledning



hårtørrer HP4940/00

Vigtigste nyheder

1600 W til skånsom tørring

Denne 1600 W hårtørrer skaber det optimale

niveau for luftstrøm og skånsom tørrekraft, så

du får smukke resultater hver dag.

Tre fleksible indstillinger

Den nødvendige hastighed og temperatur kan

nemt justeres til at opnå det perfekte

slutresultat. Tre fleksible indstillinger sikrer

præcis og tilpasset styling.

Sammenfoldeligt håndtag

Denne hårtørrer drager fordel af det

sammenfoldelige håndtag. Resultatet er en

lille, kompakt hårtørrer, der kan opbevares på

selv de mindste steder, og som du kan have

med stort set overalt.

Kold luft

CoolShot-knappen er en vigtig professionel

funktion til hårstyling, der giver et intenst skud

kold luft. Den bruges efter stylingen til at

færdiggøre og "sætte" frisuren.

Dobbelt spændingsomskifter

To strømindstillinger til brug i hele verden

Krog til nem opbevaring

Den gummibelagte krog er placeret på

håndtaget og giver en ekstra

opbevaringsmulighed, der især er praktisk i

hjemmet, eller når du bor på hotel.

1,8 m ledning

1,8 m ledning

 



hårtørrer HP4940/00

Specifikationer

Tekniske specifikationer

Strøm: 1200-1600/1350-1600 W

Ledningslængde: 1,8 m

Farve/finish: diverse

Spænding: 110-127/220-240 V

Watt-tal: 1600 W

Watt-tal: Kina: 1350 W

Funktioner

Kold luft

Dobbelt spændingsomskifter

Sammenfoldeligt håndtag

Ophængsstrop

Service

2 års reklamationsret
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