
 

Philips Salon Airstylist 
Ceramic
Airstyler

HP4671
800W Salon Airstylist Ceramic

Sæt dit hår som du vil, hver dag

Skab din egen frisure
• Bølger og krøller
• Få fylde og glød med naturbørstehår
• Til at afslutte din styling

Beskyttende keramisk belægning
• Den keramiske belægning beskytter dit hår under stylingen

Ekstra skinnende hår med naturhårsbørste
• Børsten med naturbørstehår giver dit hår fylde og glans

Indtrækkelige børstehår for nem styling
• Børstehår, som kan trækkes ind for at give filterfrie krøller

2 varmeindstillinger & "cool shot"
• Så du kan få den ønskede stil
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Funktioner
• Tre stk. tilbehør: Til at fremstille din egen stil
• Keramisk belægning: Til beskyttelse og 

vedligeholdelse
• 800 W: Til stærk og hurtig styling
• Indstillinger: 3 indstillinger af varme/hastighed 

inklusive køling
• Ledning med kugleled: Til problemfri brug

Tilbehør
• Børste med indtrækkelige pigge: Til filterfrie bølger 

og krøller
• Formbørste: Til at afslutte din styling
• Børste med blandede naturbørstehår: Til fylde og 

glød

Tekniske specifikationer
• Spænding: 220-240~ V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Strøm: 800 W
• Materialekabinet på styler: ABS
• Ledningslængde: 180 m
• Farve/finish: Champagne metallisk og mørkeblå

Mål og vægt
• Mål/Produkt ekskl. tilbehør: 255 x 56 x 55 mm
• Nettoproduktets vægt med tilbehør: 455 g
• F-boksens mål: 285 x 70 x 180 mm
• F-boksens volume: 3591 cm³
• F-boksens vægt med produktet: 650 g
• A-boksens mål: 440 x 300 x 200 mm
• A-boksens volume: 26400 cm³
• A-boksens vægt: 4600 g
• Antal F-bokse i A-boksen: 6

Service
• Udskiftning

Palle
• Mængde: 800 x 1200
• Antal pakker pr. lag: 324
• Antal lag: 9
• Antal lag: 6

Logistiske data
• 12NC-kode: 884467100000
• EAN F-boks: Se pacdoc for dit land
• EAN A-boks: Se pacdoc for dit land
• Oprindelsesland: PRC
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