
Σεσουάρ

SalonDry Control

 

2000W

 
HP4981

Το σεσουάρ που σας δίνει τα αποτελέσματα που θέλετε
SalonDry Control

Αποκτήστε τον έλεγχο του στεγνώματός σας με το SalonDry Control. Η επαγγελματική ισχύς στεγνώματος 2000 W και οι

πολλαπλές ρυθμίσεις υπόσχονται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα έως εντυπωσιακά χτενίσματα.

Επαγγελματικά αποτελέσματα

Ισχυρό σεσουάρ 2000 Watt

Στενό στόμιο για φορμάρισμα με ακρίβεια

Φυσούνα για μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Εύκολο στο χρήση

6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας για πλήρη ευελιξία

Η γρίλια εισόδου αέρα μπορεί να αφαιρεθεί για ευκολότερο καθαρισμό

Κρίκος για κρέμασμα, για εύκολη φύλαξη

Μακρύ καλώδιο για μέγιστη ευελιξία

Στάιλινγκ μεγάλης διάρκειας

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το στυλ σας

Εξοικονομεί χρόνο

Διακόπτης turbo boost για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα



Σεσουάρ HP4981/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Σεσουάρ 2000 Watt

Ο συνδυασμός θερμότητας και αυξημένης ροής αέρα

αποτελεί το γρηγορότερο τρόπο να στεγνώνετε τα

μαλλιά σας.

Φυσούνα

Η φυσούνα κατευθύνει τον αέρα στις ρίζες των

μαλλιών σας δίνοντας όγκο και ανάλαφρη αίσθηση

στα σγουρά μαλλιά.

6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας

3 ρυθμίσεις θερμότητας/2 ρυθμίσεις ταχύτητας ο

συνδυασμός των οποίων παρέχει 6 πιθανές

ρυθμίσεις για να στεγνώνετε και να δίνετε στα

μαλλιά σας το στυλ που θέλετε.

 

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 220-240 V

Υλικό κατασκευής περιβλήματος συσκευής

στάιλινγκ: ABS

Μήκος καλωδίου: 1,8 m

Ρεύμα: 2000 W

Παλέτα

Ποσότητα παλέτας: 1200x800 τεμάχια

Αριθμός συσκευασιών A ανά στρώση: 3

Αριθμός στρώσεων: 7

Βάρος και διαστάσεις

Βάρος καθαρού προϊόντος συμπεριλαμβανόμενων

των εξαρτημάτων: 703 g

Διαστάσεις συσκευασίας F: 310x120x240 χιλ.

Βάρος συσκευασίας F (συμπεριλαμβανομένου του

προϊόντος): 1090 g

Διαστάσεις συσκευασίας A: 630x375x261 χιλ.

Βάρος συσκευασίας A:

7460 g

Αριθμός συσκευασιών F στη συσκευασία A: 6

Δυνατότητα επισκευής

Αντικατάσταση

Στοιχεία logistic

Κωδικός 12 NC: 88449810001

Συσκευασία F EAN: Δείτε το pacdoc για τη χώρα

σας

Συσκευασία A EAN: Δείτε το pacdoc για τη χώρα

σας

Χώρα προέλευσης: PRC
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