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Seque e penteie facilmente o cabelo da raiz até às pontas

SalonDry 'n Straight

Procura um estilo liso e brilhante para a sua secagem? O SalonDry ‘n’ Straight dispõe de 1800 W de potência de

secagem iónica e de um pente oscilante para a ajudar a conseguir um penteado liso e uniforme.

Penteados maravilhosos

O pente alisador agarra e guia facilmente o cabelo

O pente oscilante permite-lhe alisar o seu cabelo da raiz até às pontas

1800 W para resultados magníficos

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

Evita danos

Modelação por iões para cabelo brilhante e desembaraçado

Penteados duradouros

O CoolShot (jacto frio) fixa o seu penteado

Acessório em turmalina e fibras para um brilho extra

Fácil de utilizar

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Cabo de alimentação de 1,8 m

Grelha de ar de fácil remoção, para uma limpeza fácil



Secador HP4867/00

Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 110-127 e 220-240 V

Regulador do compartimento: vários

Comprimento do cabo: 1,8 m

Alimentação: 1800 W

Palete

Quantidade: 1200x800

Número de camadas: 6

Número de caixas-A por camada: 6

Peso e dimensões

Peso líquido do produto incluindo acessórios:

600 g

Dimensões da caixa-F: 270 x 95 x 305 mm

Peso da caixa F [incluindo produto]: 745 g

Dimensões da caixa-A: 556 x 308 x 324 mm

Peso caixa A: 6420 g

Número de caixas-F na caixa-A: 6

Manutenção

Substituição

Dados logísticos

Código 12NC: 88448670001

Caixa-F Cód. Barras: Veja documentação

relativa ao seu país

Caixa-A Cód. Barras: Veja documentação

relativa ao seu país

País de origem: PRC
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