
Sušič vlasov

SalonDry
 

1600 W

Sklopné

Celosvetové napájacie napätie

Cestovné puzdro

 

HP4940/00 Vynikajúce výsledky všade, kam idete
Prenosný sušič vlasov SalonDry AC

Bez tohto sušiča vlasov ani na krok. Fén SalonDry Travel je dostatočne malý na to,

aby sa zmestil do akejkoľvek cestovnej tašky. Tento sklápací, jednoducho

použiteľný fén, ktorý však disponuje sušiacim výkonom až 1600 W, by mal byť

vždy základom každého zoznamu pri balení.

Účesy s nádherným tvarom

1600 W pre jemné sušenie

Tri flexibilné nastavenia pre vyššiu kontrolu

Chladný prúd vzduchu zafixuje váš účes

Úzky koncentrátor poskytuje presne nasmerovaný prúd vzduchu

Jednoduché používanie

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Dvojité napätie pre použitie na celom svete

Háčik na jednoduché uskladnenie pre pohodlné odkladanie

Vrátane cestovného puzdra

Šnúra s dĺžkou 1,8 m



Sušič vlasov HP4940/00

Hlavné prvky

1600 W pre jemné sušenie

Tento 1600 W sušič vlasov vytvára optimálny

prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon, aby ste

mohli dosahovať nádherné účesy každý deň.

Tri flexibilné nastavenia

Požadovanú rýchlosť a teplotu možno

jednoducho nastaviť a dosiahnuť tým dokonalý

konečný výsledok. Tri flexibilné nastavenia

poskytujú precízny styling, ako šitý na mieru

pre vás.

Sklopná rúčka

Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je

skladacia rukoväť. Výsledkom je malý a

kompaktný sušič vlasov, ktorý sa poľahky

zmestí aj na tie najmenšie miesta, vďaka čomu

ho môžete mať neustále so sebou.

Chladný stupeň

Nenahraditeľná profesionálna funkcia pre

stylery účesov vo forme tlačidla CoolShot

poskytuje intenzívny prúd studeného vzduchu.

Používa sa po dokončení tvarovania na

zafixovanie účesu.

Dvojité napätie

Dvojité napätie pre použitie na celom svete

Háčik na jednoduché uskladnenie

Pogumovaný háčik sa nachádza na spodnej

časti rukoväte a poskytuje ďalšiu možnosť

odkladania. Je veľmi praktický najmä pri

použití v domácnosti alebo pri pobyte v hoteli.

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

 



Sušič vlasov HP4940/00

Technické údaje

Technické špecifikácie

Príkon: 1200-1600/1350-1600 W

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: rôzne

Napätie: 110-127/220-240 V

Výkon vo wattoch: 1600 W

Výkon vo wattoch: Čína: 1350 W

Vlastnosti

Chladný prúd: áno

Dvojité napätie: áno

Sklopná rúčka: áno

Závesná slučka: áno

Servis

Dvojročná záruka: áno
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