
Sušilnik za lase

SalonDry Control

 

2000 W

 
HP4981/00

Sušilnik, ki zagotavlja želene rezultate
SalonDry Control

Prevzemite nadzor nad sušenjem s sušilnikom SalonDry Control. 2000 W profesionalne moči sušenja in različne

nastavitve zagotavljajo vrhunske rezultate – pri sušenju, utrjevanju in oblikovanju pričeske.

Enostavna uporaba
Odstranljiva zračna mreža za enostavno čiščenje

1,8-metrski napajalni kabel

Kavelj za priročno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje
Ozek koncentrator za usmerjen zračni tok

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Profesionalna moč 2000 W za popolno pričesko

Obstojne pričeske
S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Prihranek časa
TurboBoost za hitrejše sušenje brez dodatnega segrevanja



Sušilnik za lase HP4981/00

Značilnosti
Profesionalna moč 2000 W

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2000 W

ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in

hitrosti omogoča hitro ter enostavno sušenje in

oblikovanje pričeske.

Razpršilnik za več volumna

Razpršilnik za več volumna omogoča zdravo

sušenje las, zmanjša nakodranost in poveča

volumen tako, da porazdeli zračni tok po laseh.

Razpršilnik privzdigne lase in poveča volumen,

zlasti če ga uporabljate na temenu in pri lasnih

koreninah, zato je idealen za ustvarjanje

kodrov in razkošnih pričesk

Šest nastavitev hitrosti in temperature

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da

oblikujete popolno pričesko. Šest različnih

nastavitev zagotavlja popoln nadzor za

natančno oblikovanje po vaši meri.

Ozek koncentrator

Koncentrator sušilnika za lase deluje tako, da

usmerja zračni tok skozi odprtino na določena

območja. Omogoča natančno oblikovanje in

predstavlja odlično rešitev za urejanje ali

dokončno oblikovanje pričeske.

TurboBoost
Posebna funkcija TurboBoost je zasnovana za

hitro sušenje in hkrati zaščito las z močnim

sušenjem brez potrebe po višji temperaturi.

Hladen zračni tok

Nepogrešljiva profesionalna funkcija CoolShot

zagotavlja močan sunek hladnega zraka.

Uporablja se po oblikovanju za dokončanje in

utrditev pričeske.

Kavelj za enostavno shranjevanje

Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in

nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti

je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v

hotelu.

1,8-metrski kabel

1,8-metrski napajalni kabel

Snemljiva zračna mreža
Zračno mrežo sušilnika lahko odstranite in

očistite. Odstranite in redno čistite, da

preprečite nabiranje umazanije.



Sušilnik za lase HP4981/00

Specifikacije
Tehnične specifikacije
Napajanje: 2000 W

Dolžina kabla: 1,8 m

Napetost: 220-240 V

Material ohišja oblikovalnika: ABS

Teža in dimenzije
Dimenzije škatle F: 310 x 120 x 240 mm

Dimenzije škatle A: 630 x 375 x 261 mm

Teža škatle F (z izdelkom): 1090 g

Število škatel F v škatli A: 6

Neto teža izdelka z nastavki: 703 g

Teža škatle A: 7460 g

Paleta
Število slojev: 7

Število škatel A v sloju: 3

Količina na paleti: 1200 x 800 pcs

Možnost servisiranja
Zamenjava

Logistični podatki
Država porekla: PRC

EAN embalaže F: Oglejte si pacdoc za svojo

državo

Koda 12NC: 88449810001

EAN embalaže A: Oglejte si pacdoc za svojo

državo
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