
 

 

Philips SalonStraight 
Freestyle
Multi-Styler

190°C
Керамика
3 приставки

HP4681/00
Професионален резултат при всяка прическа
SalonStraight Freestyle
Искате ли да преброите начините да си направите страхотна прическа? SalonStraight 
Freestyle има три универсални керамични приставки за прически. Идеален за създаване 
на всички прически, за които можете да си помислите... и нещо повече.

Лесна употреба
• Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
• Бутони за лесно освобождаване при смяна на приставките

Красиво оформена прическа
• Маша за прецизни прически за придаване на обем на пластове
• Маша за изправяне за права като ръжен коса
• Тънка маша за спирали и извивки

По-малко увреждане на косата
• Керамично покритие за свръхгладко плъзгане

Дълготрайни прически
• Температура за отлични и трайни резултати



 Температура за професионални 
резултати
Температура за отлични и трайни резултати

Керамично покритие

Гладките плочи с керамично покритие 
предпазват косата ви от увреждане, докато 
оформяте прическата си.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта 
кабела, за да предотврати заплитане.

Бутони за лесно освобождаване
Бутони за лесно освобождаване при смяна на 
приставките

Преса за коса
С машата за изправяне можете да оформите 
желаната прическа с права като ръжен коса.

Тънка маша
С тънката маша можете да оформяте модни 
спирали и извивки.

Маша за прецизни прически
С машата за прецизни прически можете да 
оформите прическата си от корените и да й 
придадете обем на пластове.
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Технически спецификации
• Захранване: 35 W
• Напрежение: 220 – 240 V
• Дължина на кабела: 1,8 m
• Материал на корпуса на машата: разни

Тегло и размери
• Размери на A-кутията: 416 x 266 x 259 mm
• Размери на F-кутията: 225 x 600 x 195 mm
• Тегло на F-кутията (вкл. изделието): 857 g
• Брой F-кутии в една A-кутия: 8
• Нето тегло на изделието, вкл. 
принадлежностите: 660 g

• Тегло на A-кутията: 6856 g

Палет
• Брой пластове: 7
• Количество: 1200x800
• Брой A-кутии в един пласт: 7

Сервизно обслужване
• Резервни части

Логистични данни
• Страна на произход: КНР
• 12NC код: 88446810001
• EAN F-кутия: Вж. товарителницата за вашата 
страна

• EAN A-кутия: Вж. товарителницата за вашата 
страна

•

Спецификации
Multi-Styler
190°C Керамика, 3 приставки
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