
Hårføner

SalonDry
 

1400 W

Sammenleggbar

To spenninger

 

HP4940/00

Flotte resultater hvor du enn befinner deg

SalonDry Travel

Ikke dra hjemmefra uten. SalonDry Travel er liten nok til å passe i enhver reiseveske.

Sammenleggbar, brukervennlig og med 1400 W tørkeeffekt bør den stå øverst på

pakkelisten din.

Vakkert frisert hår

1600 W for skånsom tørking

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

CoolShot fikserer frisyren

Smalt munnstykke for fokusert luftstrøm

Lett å bruke

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

To spenninger for bruk over hele verden

Enkel oppbevaringskrok for praktisk oppbevaring

Reiseetui følger med

1,8 m strømledning



Hårføner HP4940/00

Høydepunkter

1600 W for skånsom tørking

Denne hårføneren på 1600 W produserer det

optimale nivået av luftstrøm og skånsom

tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver

dag.

Tre fleksible innstillinger

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt

justeres for å lage det perfekte sluttresultatet.

Tre fleksible innstillinger gir presis og

skreddersydd styling.

Sammenleggbart håndtak

Denne hårføneren drar fordel av et

sammenleggbart håndtak. Resultatet er en liten

og kompakt hårføner som enkelt kan plasseres

på de minste stedene, og som du kan ta med

deg overalt.

Kaldluft

CoolShot-knappen er en profesjonell funksjon

som du bare må ha. Denne funksjonen

produserer kald luft, og den brukes etter

stylingen for å fullføre frisyren.

To spenninger

To spenninger for bruk over hele verden

Enkel oppbevaringskrok

Gummikroken er plassert på basen på

håndtaket og gir nok et oppbevaringsalternativ,

spesielt praktisk for bruk hjemme eller når du

bor på hotell.

1,8 m ledning

1,8 m strømledning

 



Hårføner HP4940/00

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 1200–1600/1350–1600 W

Ledningslengde: 1,8 m

Farge/utforming: forskjellige

Spenning: 110–127/220–240 V

Wattforbruk: 1600 W

Funksjoner

Kaldluft

To spenninger

Sammenleggbart håndtak

Hengeløkke

Service

To års garanti
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