
Plaukų džiovintuvas

SalonDry

 

1600 V

Sulenkiamas

Universali įtampa

Kelioninis krepšelis

 

HP4940/00

Puikūs rezultatai kad ir kur eitumėte
„SalonDry“ kelioninis plaukų džiovintuvas

Neišeikite iš namų be šio plaukų džiovintuvo. Kelioninis „SalonDry“ yra toks

mažas, kad tilps į bet kokį kelioninį krepšį. Šis sulankstomas, paprastas naudoti,

bet 1600 W galios prietaisas turėtų būti kiekvienos kelionės daiktų sąrašo viršuje.

Puikiai sušukuoti plaukai

1600 W švelniam džiovinimui

Trys patogūs nustatymai didesnei kontrolei

Šalto oro funkcija jūsų šukuosenai formuoti

Mažas koncentratorius tiksliai oro srovei

Paprasta naudoti

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti

Dėl dvejopos įtampos prietaisu galima naudotis bet kurioje pasaulio vietoje

Laido kablys patogiam saugojimui

Pridedamas kelioninis krepšelis

1,8 m maitinimo laidas



Plaukų džiovintuvas HP4940/00

Ypatybės

1600 W švelniam džiovinimui

Šis 1600 W plaukų džiovintuvas sukuria

optimalią oro srovę ir džiovinimo jėgą, todėl

kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Trys patogūs nustatymai

Norėdami džiaugtis galutiniu rezultatu,

paprastai nustatykite norimą greitį ir

temperatūrą. Trys lankstūs nustatymai sukuria

kruopštų ir nuostabų stilių.

Sulankstoma rankena

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma,

todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą

galima lengvai supakuoti ir visada turėti su

savimi.

Šalto oro funkcija

Būtina funkcija plaukų modeliavimo

profesionalams – paspaudus mygtuką „Cool

Shot“ pučiama stipri šalto oro srovė. Ši funkcija

naudojama norint užbaigti modeliavimą ir

sukurti stilių.

Dvejopa įtampa

Dėl dvejopos įtampos prietaisu galima

naudotis bet kurioje pasaulio vietoje

Patogus kablys pakabinimui

Guminis kablys ant rankenos siūlo dar vieną jo

laikymo būdą, kuris ypač tinka naudojantis

prietaisu namuose arba viešbutyje.

1,8 m ilgio laidas

1,8 m maitinimo laidas

 



Plaukų džiovintuvas HP4940/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimas: 1200-1600/1350-1600 W

Laido ilgis: 1,8 m

Spalva / apdaila: įvairūs

Įtampa: 110-127/220-240 V

Galingumas: 1600 W

Galingumas: Kinija: 1350 W

Savybės

Šalto oro funkcija

Dvejopa įtampa

Sulankstoma rankena

Pakabinimo kilpa

Techninė priežiūra

2 metų garantija
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