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Philips SalonDry Pro
Vysoušeč vlasů

HP4891

2100 W profesionálního výkonu

Keramický prvek
Ionizační technologie

9 nastavení teploty/rychlosti



 

Technické údaje
• Napětí: 220 V
• Příkon: 2100 W
• Frekvence: 50/60 Hz

Provozuschopnost
• Výměna: ano
•

Vysoušeč vlasů
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