HANDY DRY CV1630
Vysoušeč vlasů Rowenta Handy Dry CV1630F0
CV1630F0

Rychlé a snadné vysoušení vlasů
Handy Dry je snadno použitelný vysoušeč vlasů navržený pro maximální pohodlí, nádherné vlasy a
bezproblémové použití. Užijte si rychlé výsledky díky vysoce intuitivnímu ovládání, vylepšené ergonomii a příkonu
2000 Effiwattů, který umožňuje vysoce efektivní vysoušení vlasů za snížené spotřeby energie.

VÝHODY PRODUKTU
PRAKTICKÝ STYLING A PERFEKTNÍ VÝSLEDKY
Péče o vlasy bez námahy ve krátkém čase je nyní na dosah díky spolehlivému vysoušecímu
výkonu.

MIMOŘÁDNÝ VYSOUŠECÍ VÝKON DÍKY DESIGNU
Příkon 2000 Effiwatů zajišťuje vysokou účinnost vysoušení a zadní otvor s kovovou mřížkou
umožňuje maximální průtok vzduchu.

ENERGETICKÁ ÚČINNOST A PŮSOBIVÉ VÝSLEDKY
S příkonem 1600 W dosahuje výsledků odpovídajících vysoušeči vlasů o příkonu 2000 W, čímž
snižuje spotřebu energie až o 20 %.

KOMPAKTNÍ LEHKÝ DESIGN
Užijte si nekompromisní výkon v lehkém provedení, pohodlné použití a skladný design.

RŮZNÁ NASTAVENÍ PRO VŠECHNY TYPY VLASŮ
Dvě nastavení teploty umožňují přizpůsobit úroveň tepla typu vlasů a dosáhnout tak ideálního
vysoušení.

FUNKCE COOL-AIR SHOT PRO FIXACI ÚČESU
Proud chladného vzduchu funkce Cool-Air Shot účes zafixuje na konci vysoušení, aby vydržel
nádherný po dlouhou dobu.

VYSOCE PRECIZNÍ KONCENTRÁTOR VZDUCHU
Tenký koncentrátor umožňuje použít intenzivní proud vzduchu a dosáhnout mimořádně
precizních výsledků pro nádherný styling dokonalý v každém detailu.

Opravitelný výrobek - 10 let
• Určeno pro snadnou opravu • Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let + • 6 500
servisních středisek na celém světě

FOTKY PRODUKTU
Obal

VLASTNOSTI PRODUKTU

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 1830006730

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3121040067307
EAN UC : 3121040067307
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C20 : 7 818
C40 : 15 636
HQ4 : 18 102

Nezabalený produkt
Rozměry
Hmotnost

Zabalený produkt
150 x 83 x 250 (MM)
0,562 (KG)

Standardní balík
312 x 260 x 269 (MM)
3,37 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 960 (MM)
101,1 (KG)

2017-08-30

