
Σεσουάρ

SalonDry

  1600W

Πτυσσόμενο

Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε
τάση

Θήκη ταξιδίου

 
HP4940/00

Εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε
Πιστολάκι SalonDry Travel
Μην πάτε πουθενά χωρίς αυτό. Το SalonDry Travel είναι τόσο μικρό ώστε να χωρά σε κάθε ταξιδιωτική τσάντα. Πτυσσόμενο,
εύχρηστο και με ισχύ στεγνώματος 1600 W, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να παίρνετε μαζί σας σε κάθε ταξίδι.

Εύκολη χρήση
Δυνατότητα επιλογής βολτάζ για xρήση σε όλες τις χώρες
Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.
Συμπεριλαμβάνεται θήκη ταξιδιού
Άγκιστρο για εύκολη και πρακτική αποθήκευση
Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη μεταφορά

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά
Στενό στόμιο για εστιασμένη ροή αέρα
1600W, για ήπιο στέγνωμα
Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις για μεγαλύτερο έλεγχο
Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα



Σεσουάρ HP4940/00

Χαρακτηριστικά
1600W, για ήπιο στέγνωμα

Αυτό το σεσουάρ 1600W προσφέρει βέλτιστη ροή
αέρα και ήπιο στέγνωμα, για εκπληκτικά
αποτελέσματα κάθε μέρα.

Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να
ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το
τέλειο αποτέλεσμα. Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις
διασφαλίζουν ακριβές και προσαρμοσμένο στα
γούστα σας φορμάρισμα.

Πτυσσόμενη λαβή

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του σεσουάρ είναι η
πτυσσόμενη λαβή του. Χάρη σε αυτή, έχετε ένα μικρό
και πρακτικό σεσουάρ που χωράει εύκολα ακόμα και
σε περιορισμένο χώρο για να μπορείτε να το
παίρνετε σχεδόν παντού μαζί σας.

Βολή κρύου αέρα

Μια επαγγελματική λειτουργία άκρως απαραίτητη και
χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια έντονη
ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το
φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε
την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ

Δυνατότητα επιλογής βολτάζ για xρήση σε όλες τις
χώρες

Άγκιστρο για εύκολη αποθήκευση

Το ελαστικό άγκιστρο που βρίσκεται στη βάση της
λαβής προσφέρει ακόμα μια επιλογή αποθήκευσης,
ιδιαίτερα βολική για χρήση στο σπίτι ή κατά τη
διαμονή σας σε ξενοδοχείο.

Καλώδιο 1,8 μ.

Καλώδιο ρεύματος 1,8 μ.

Θήκη ταξιδίου
Αυτό το σεσουάρ συνοδεύεται από θήκη ταξιδίου. Η
κομψή θήκη έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του
σεσουάρ και των εξαρτημάτων και τα προστατεύει
από φθορά.

Στενό στόμιο

Το στόμιο του σεσουάρ επικεντρώνει τη ροή του
αέρα σε συγκεκριμένες περιοχές - ιδανικό για
φορμάρισμα ακριβείας και για να δώσετε την
τελευταία πινελιά στο χτένισμά σας!
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Προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
Ρεύμα: 1200-1600/1350-1600 W
Ισχύς: Κίνα: 1350 W
Μήκος καλωδίου: 1,8 m
Τάση: 110-127/220-240 V
Πτυσσόμενη λαβή
Χρώμα/φινίρισμα: ποικιλία

Χρώμα/φινίρισμα: ποικιλία
Ριπή ψυχρού αέρα
Ισχύς:
1600 W
Δυνατότητα επιλογής βολτάζ
Κρίκος για κρέμασμα

Σέρβις
Διετής εγγύηση
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