
 

 

Philips SalonDry
Hårtork

• 1600 W
• Vikbar
• Dubbel spänning

HP4940/00
Fantastiska resultat var du än befinner dig

SalonDry Travel-hårtork
Gå inte hemifrån utan den här hårtorken. SalonDry Travel är så liten att den får plats i 
resväskan. Den är vikbar, enkel att använda och har en föningskraft på 1 600 W. Den 
borde vara längst upp på allas packningslistor.

Vackert stylat hår
• 1 600 W för skonsam torkning
• Tre flexibla inställningar ger bättre kontroll
• Kalluftsfunktion fixerar frisyren
• Smalt fönmunstycke ger fokuserat luftflöde

Lättanvänd
• Vikbart handtag gör den enkel att bära med sig
• Dubbel spänning för användning världen över
• Enkel krok för praktisk förvaring
• Resefodral ingår
• 1,8 m nätkabel



 1 600 W för skonsam torkning

Den här 1 600 W-hårtorken ger optimalt 
luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid 
får ett vackert resultat.

Tre flexibla inställningar

Hastigheten och temperaturen kan enkelt 
justeras så att du får ett perfekt slutresultat. 
Tre flexibla inställningar ger dig perfekt och 
skräddarsydd styling.

Vikbart handtag

Hårtorken har ett vikbart handtag. Resultatet 
blir en liten kompakt hårtork som är enkel att 
förvara i små utrymmen och som du kan ta 
med dig praktiskt taget överallt.

Kall luft

En proffsfunktion för hårstylister. Med knappen 
för kalluft får du ett intensivt kallt luftflöde. 
Den används när du vill fixera frisyren efter 
styling.

Dubbel spänning

Dubbel spänning för användning världen över

Enkel förvaringskrok

Den gummerade kroken sitter på handtaget 
och ger dig ytterligare en smart 
förvaringsmöjlighet. Den är särskilt praktisk 
när du använder hårtorken hemma eller på 
hotell.

1,8 m lång sladd

1,8 m nätkabel
HP4940/00

Funktioner
Hårtork
1600 W Vikbar, Dubbel spänning
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Tekniska specifikationer
• Effekt: 1200-1600/1350-1600 W
• Sladdlängd: 1,8 m
• Färg/behandling: diverse
• Spänning: 110-127/220-240 V
• Wattal: 1 600 W

Funktioner
• Kalluftsfunktion
• Dubbel spänning
• Vikbart handtag
• Upphängningsögla

Service
• 2 års garanti
•
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