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Szárítsa haját különös gondossággal
Salon Essential

Kényeztesse haját ezzel az egyszerűen használható hajszárítóval. Az összecsukható Salon Essential 1200 W-os

szárítóereje optimális a hajszárításhoz.

Egyszerűen használható
Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz

Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért

Gyönyörűen formázott haj
1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Hosszantartó frizura
Hideglevegő-beállítás a kíméletes szárításhoz



Hajszárító HP4931/00

Fénypontok Műszaki adatok
1200 W

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást

és kíméletes szárítóerőt biztosít a

mindennapos szépség érdekében.

Három könnyen kezelhető beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes végeredmény érdekében. A három

különböző beállítás maximális

vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre

szabott formázáshoz.

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.

Hideglevegő-beállítás

A hideglevegő-beállítás alacsony hőfokon

működik, így kíméletesen szárítja a hajat

anélkül, hogy károsítaná azt. Ez a funkció

minden hajtípushoz megfelelő, de elsősorban

a finom szálú, száraz, illetve sérült haj esetén

ajánlott. Tökéletes beállítás a forró nyári

hónapokban!

Behajtható fogantyú

A hajszárító fogantyúja behajtható. Az

eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító,

amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért

bárhová magával vihet.

Akasztó az egyszerű tároláshoz

A gumírozott akasztó a fogantyú alján

helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget

biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni,

illetve a hotelben történő használat során.

Műszaki adatok
Tápellátás: 1200 W

Kábel hossza: 1,6 m

Feszültség: 220-240 V

Szín/felület: Zöld

Hajformázó - készülékház anyaga: PC

Tömeg és méretek
A-doboz méretei: 283 x 356 x 225 mm

F-doboz méretei: 84 x 136 x 202 mm

Csomagolás tömege [termékkel együtt]:

432 g

A termék nettó tömege tartozékokkal együtt:

333 g

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 8

Gyűjtőcsomagolás tömege: 3851 g

Szervizelhetőség
Csere

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2022‑08‑10
Verzió: 7.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

