Hajszárító
1900 W
HP4880/00

Hajszárítás, -formázás és -beállítás
JetSet Control
A JetSetControl segítségével ügyelhet a megfelelő hajszárításra. Az 1900 W-os professzionális szárítóerő és a
számos beállítás a kiváló eredmény (szárítás és formázás) garanciája.
Egyszerűen használható
Hideglevegő-fokozat a tökéletes hajformázásért
Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
Gyönyörűen formázott haj
Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső
6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében
1900 W a tökéletes eredmény érdekében
Időmegtakarítás
A TurboBoost funkció segítségével gyorsabban száríthatja a hajat a hőmérséklet növelése nélkül

Hajszárító

HP4880/00

Fénypontok

Műszaki adatok

6 sebesség- és hőmérséklet-beállítás

1900 W
Az 1900 W-os hajszárító optimális légáramlást
és szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség
érdekében.
TurboBoost
A speciális TurboBoost funkciót a haj gyors,
mégis kíméletes szárítására fejlesztették ki,
mely a hőmérséklet növelése nélkül biztosítja
a hatékony szárítást.

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a
tökéletes frizura érdekében. A hat különböző
beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és
egyénre szabott formázáshoz.

Akasztó az egyszerű tároláshoz

Keskeny fúvócső

A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a
kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz
hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan
alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
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A gumírozott akasztó a fogantyú alján
helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget
biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni,
illetve a hotelben történő használat során.
Hideglevegő-fokozat
Hideglevegő-fokozat a tökéletes
hajformázásért

Műszaki adatok
Tápellátás: 1900 W
Kábel hossza: 1,8 m
Feszültség: 110-127 V
Szín/felület: Szaténkék metálszürkével
Hajformázó - készülékház anyaga: ABS
Tömeg és méretek
A-doboz méretei: 470x321x283 mm
F-doboz méretei: 229x102x267 mm
Gyűjtőcsomagolásban található
egységdobozok száma: 6
Csomagolás tömege [termékkel együtt]:
667 g
A termék nettó tömege tartozékokkal együtt:
514 g
Gyűjtőcsomagolás tömege: 4600 g
Raklap
Rétegek száma: 6
Gyűjtőcsomagolások száma rétegenként: 5
Raklapmennyiség: 180 pcs
Szervizelhetőség
Csere
Logisztikai adatok
EAN csomagolás: Lásd a csomagolásban
található leírást
Származási hely: PRC
12NC kód: 884488000000
EAN gyűjtőcsomagolás: Lásd a
csomagolásban található leírást

