
Uscător de păr

SalonDry

 
1600 W

Pliabil(e)

Tensiune pentru întreaga lume

Husă de călătorie

 

HP4940/00 Rezultate excelente oriunde vă deplasaţi
Uscător de păr SalonDry Travel

Nu plecaţi de acasă fără acest uscător de păr. SalonDry Travel este destul de mic

pentru a încăpea în orice valiză. Pliabil, uşor de utilizat, dar cu o putere de uscare

de 1600 W, trebuie să fie primul pe lista dvs. de bagaje.

Păr coafat frumos

1600 W pentru uscare delicată

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Jetul de aer rece îţi fixează coafura

Duză îngustă pentru un flux de aer concentrat

Uşor de utilizat

Mâner pliant pentru portabilitate uşoară

Tensiune dublă pentru a putea fi utilizat în întreaga lume

Cârlig de depozitare uşoară pentru depozitare convenabilă

Husă de călătorie inclusă

Cablu de alimentare de 1,8 m



Uscător de păr HP4940/00

Repere

1600 W pentru uscare delicată

Acest uscător de păr de 1600 W creează un

flux de aer optim şi o putere de uscare delicată

pentru un păr frumos în fiecare zi.

Trei setări flexibile

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu

uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect.

Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi

personalizată.

Mâner pliant

Acest uscător de păr dispune de un mâner

pliabil. Prin urmare, uscătorul de păr este mic

şi compact, uşor de depozitat chiar şi în cele

mai mici spaţii şi poate fi luat practic oriunde.

Jet de aer rece

O funcţie profesională absolut necesară pentru

aparatele de coafat. Butonul Cool Shot asigură

un flux intens de aer rece. Acesta este utilizat

după coafare, pentru finisarea şi fixarea

coafurii.

Tensiune dublă

Tensiune dublă pentru a putea fi utilizat în

întreaga lume

Cârlig pentru depozitare uşoară

Cârligul cauciucat este situat pe baza

mânerului şi asigură o altă opţiune de

depozitare, convenabilă mai ales pentru

utilizarea acasă sau la un hotel.

Cablu de alimentare de 1,8 m

Cablu de alimentare de 1,8 m

 



Uscător de păr HP4940/00

Specificaţii

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1200-1600/1350-1600 W

Lungime cablu: 1,8 m

Culoare/finisaj: variat

Tensiune: 110 - 127/220 - 240 V

Putere: 1600 W

Putere: China: 1350 W

Caracteristici

Jet de aer rece

Tensiune dublă

Mâner pliant

Agăţătoare

Service

2 ani garanţie
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