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Altijd en overal een geweldig resultaat
SalonDry Travel-föhn

Je hoeft nooit meer de deur uit zonder föhn. De compacte en opvouwbare

SalonDry Travel past in iedere tas. Deze handige föhn met een droogkracht van

1600 W mag niet ontbreken op je inpaklijstje.

Prachtig gestyled haar

1600 W voor zacht drogen

Drie flexibele standen voor meer controle

Coolshot voor je eigen style

Slanke compressor voor gerichte airflow

Gebruiksvriendelijk

Inklapbare handgreep voor eenvoudig meenemen

Dubbel voltage voor wereldwijd gebruik

Makkelijk ophanghaakje voor eenvoudig opbergen

Inclusief reisetui

Netsnoer van 1,8 m



Föhn HP4940/00

Kenmerken

1600 W voor zacht drogen

Deze föhn van 1600 W creëert een optimale

luchtstroom en droogkracht voor prachtige

resultaten, elke dag weer.

Drie flexibele standen

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen

eenvoudig worden aangepast om het perfecte

resultaat te krijgen. Dankzij de drie

verschillende standen kun je je haar

nauwkeurig stylen zoals jij het graag wilt.

Opvouwbare handgreep

De föhn heeft een inklapbare handgreep,

waardoor hij klein en compact is. Je kunt hem

eenvoudig in de kleinste ruimten opbergen en

praktisch overal mee naartoe nemen.

Koele luchtstoot

Een druk op de CoolShot-knop zorgt voor een

intense stroom koude lucht, een onmisbare

professionele functie voor kappers. Het wordt

na het stylen gebruikt om het model te fixeren.

Dubbel voltage

Dubbel voltage voor wereldwijd gebruik

Ophanghaakje

De rubberen haak zit aan de onderkant van de

handgreep en zorgt voor een alternatieve

opbergoptie die thuis en in hotels van pas kan

komen.

Snoer van 1,8 m

Netsnoer van 1,8 m

 



Föhn HP4940/00

Specificaties

Technische specificaties

Vermogen: 1200-1600/1350-1600 W

Snoerlengte: 1,8 m

Kleur/afwerking: diversen

Voltage: 110-127/220-240 volt

Wattage: 1600 W

Wattage: China: 1350 W

Kenmerken

Coolshot

Dubbel voltage

Opvouwbare handgreep

Ophanglus

Service

2 jaar garantie
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