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Doskonałe rezultaty w każdej sytuacji
Suszarka do włosów SalonDry Travel

Nie wychodź z domu bez niej. Suszarka SalonDry Travel jest tak mała, że zmieści

się do każdej torby podróżnej. Składana, prosta w użyciu, ma moc suszenia

1400 W. Zawsze powinna znajdować się na początku listy rzeczy potrzebnych w

podróży.

Doskonale wystylizowane włosy

Moc 1350 W zapewnia wspaniałe rezultaty

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Zimny nadmuch pozwala nadać własny styl

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Łatwe użytkowanie

Składany uchwyt umożliwiający łatwiejsze przenoszenie

Przełącznik napięcia pozwala używać urządzenie na całym świecie

Etui podróżne w zestawie

Zaczep do zawieszania pozwala na wygodne przechowywanie

Przewód zasilający 1,8 m



Suszarka do włosów HP4988/00

Zalety

Trzy regulowane ustawienia

Wymaganą prędkość i temperaturę można

dostosować w celu uzyskania idealnego efektu

końcowego. Trzy regulowane ustawienia

pozwalają precyzyjnie wykonać idealną

fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Składany uchwyt

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt

dzięki czemu z łatwością zmieści się w

najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać

ze sobą praktycznie wszędzie.

Przełącznik napięcia sieciowego

Przełącznik napięcia pozwala używać

urządzenie na całym świecie

Zimny nadmuch

Profesjonaliści nie obędą się bez funkcji

przycisku Cool Shot, który umożliwia

korzystanie z intensywnego nadmuchu

zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu

włosów w celu wykończenia fryzury i nadania

jej ostatecznego kształtu.

Etui podróżne

Suszarka jest wyposażona w stylowe etui

podróżne zaprojektowane z myślą o

pomieszczeniu suszarki wraz z akcesoriami, a

także w celu jej ochrony przed uszkodzeniami.

Wygodny zaczep do zawieszania

Pokryty gumą zaczep znajdujący się na

podstawie uchwytu pozwala na zawieszenie

urządzenia, co jest szczególnie przydatne w

domu lub podczas pobytu w hotelu.

Przewód o długości 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m
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Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie: 110–127/220–240 V

Moc: 1350 W

Moc: 1200-1600/1350-1600 W

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: biały

Właściwości

Składany uchwyt

Zimny nadmuch

Przełącznik napięcia sieciowego

Uchwyt do zawieszania

Serwis

2 lata gwarancji
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