Philips
Sušilnik za lase

HP4962/22

Hitro in preprosto sušenje za vrhunske rezultate
Kompaktni sušilnik za lase SalonDry
Sušilnik za lase SalonDry Compact v elegantni obliki združuje moč 1600 W za hitro
sušenje in preprosto uporabo. Majhno je res čudovito.
Enostavna uporaba
• Kompaktna oblika za enostavno uporabo
• Kavelj za enostavno shranjevanje
• 1,8-metrski kabel za največjo možno prilagodljivost
Čudovito oblikovani lasje
• Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk
• 2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti za skrbno sušenje
• 1600 W za nežno sušenje
• Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok
• S hladnim zračnim tokom določite svoj slog
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Sušilnik za lase

Značilnosti
1600 W za nežno sušenje

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in
utrditev pričeske.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Razpršilnik za več volumna

Sušilnik z močjo 1600 W proizvaja optimalni
zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite
pričeske vsak dan.
2 prilagodljivi nastavitvi hitrosti

Kavelj za enostavno shranjevanje

Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje
kodrov in razkošnih pričesk

1,8-metrski kabel
1,8-metrski kabel za največjo možno
prilagodljivost

Kompaktna zasnova

Ozek koncentrator

Kompakten in ergonomski sušilnik za lase
odlikuje pametna in sodobna zasnova. Sušilnik
za lase je lahek, enostavne uporabe in ravno
prave velikosti, da ga lahko shranite kamorkoli.

Koncentrator deluje tako, da usmerja zračni
tok skozi odprtino na določena območja.
Omogoča natančno oblikovanje in predstavlja
odlično rešitev za urejanje ali dokončno
oblikovanje pričeske.

Skrbno sušenje z 2 prilagodljivima nastavitvama
hitrosti
Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot
zagotavlja močan sunek hladnega zraka.
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Specifikacije
Značilnosti

Tehnične specifikacije

• Hladen zračni tok
• Obešalna zanka

• Moč: 1600 W

Servis

• 2-letna garancija
•
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