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Philips SalonPro AC
Hårtørrer

Professionel vekselstrømsmotor

Ultra smalt styling-mundstykke
Keramisk element

Ion-behandling

9 indstillinger for varme/hastighed



 

Palle
• Pallemål: 1200 x 800 mm
• Antal paller: 126 stk.
• Antal lag: 7
• Antal A-bokse pr. lag: 3

Vægt og mål F-boks
• Mål/Produkt ekskl. tilbehør: 284 x 85 x 235 mm
• Nettovægt/produkt inkl. tilbehør: 1128 g
• F-boksens mål: 310 (l) x 120 (b) x 240 (h) mm
• F-boksens vægt (inkl. produkt): 1580 g
• F-boksens rumfang: 8928 cm³

Vægt og mål A-boks
• A-boksens mål: 632 x 375 x 257 mm
• Vægt: A-boks (inkl. produkter): 10430 g
• Antal F-bokse i A-boksen: 6
• A-boksens rumfang: 60909 cm³

Tekniske specifikationer
• Watt: 1800 W
• Frekvens: 50/60 Hz
• Spænding: 220-240 AC V
•
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