
Saç kurutma
makinesi

SalonDry

 
1600 W

Katlanabilir

Tüm gerilim değerlerine uygun

Seyahat çantası

 

HP4940/00 İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar
SalonDry Travel Saç Kurutma Makinesi

Bu saç kurutma makinesini yanınıza almadan evden çıkmayın. SalonDry Travel, her

türlü seyahat çantasına sığacak kadar küçüktür. Katlanabilir, kolay kullanılır ve 1600

W kurutma gücüyle tatil listenizin en başında yerini alır.

Mükemmel şekilli saçlar

Nazik kurutma için 1600 W

Üç farklı ayarla daha fazla kontrol

Cool Shot ile tarzınızı belirleyin

Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

Kullanım kolaylığı

Kolay taşıma için katlanabilir kol

Dünya çapında kullanım için çift voltaj

Kolay asma halkası ile rahat saklama

Seyahat çantası ürün ile birlikte verilir

1,8 m elektrik kablosu



Saç kurutma makinesi HP4940/00

Özellikler

Nazik kurutma için 1600 W

Bu 1600 W saç kurutma makinesi, optimum

seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile

her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

Üç farklı ayar

Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız

ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar,

hassas ve özel şekillendirme sağlar.

Katlanabilir kol

Bu saç kurutma makinesi katlanabilir bir kola

sahiptir. Sonuç olarak bu küçük ve kompakt saç

kurutma makinesi en küçük yerlere bile sığar

ve her yere taşınabilir.

Cool Shot

Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan

Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı

sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini

tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

Çift voltaj

Dünya çapında kullanım için çift voltaj

Kolay asma halkası

Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında

yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında

oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

1,8 m kablo

1,8 m elektrik kablosu

 



Saç kurutma makinesi HP4940/00

Teknik Özellikler

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 1200-1600/1350-1600 W

Kordon uzunluğu: 1,8 m

Renk/kaplama: çeşitli

Gerilim: 110-127/220-240 V

Watt: 1600 W

Watt: Çin: 1350 W

Özellikler

Cool shot

Çift voltaj

Katlanabilir kol

Asma kancası

Servis

2 yıl garanti
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