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SECADOR DE CABELO 1875W
COM SENSOR AUTO ON/OFF
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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

6063 Secador de cabelo Mistral

Secador de cabelo eléctrico de ar quente de cor preta tipo
pistola, com acabamento mate e pormenores brilhantes.
Accionamento pelo botão regulador de temperatura na
pega do secador. Com sensor auto ON/OFF, este desliga
automaticamente quando largamos o punho do secador.
Máxima segurança eléctrica. Ideal para uso em casas de
banho de hotel.
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2 níveis de velocidades do ar;
3 níveis de temperatura do ar;
Botão para fluxo de ar frio;
Sensor auto ON/OFF;
Filtro de partículas com protector amovível;
Termóstato incorporado;
Suplemento concentrador de ar;
De acordo com a CE e a regulamentação de equipamentos eléctricos ROHS, TÜV e GS;
Cabo de 60cm em espiral, 180cm esticado;
Opcional: saco de veludo preto (com logo do hotel);
Adequado para uso em casas de banho do hotel;
Adequado para espaços colectivos.

FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA
Deslocar o botão do punho para a velocidade pretendida e
accionar o seu funcionamento. Seleccionar a temperatura
desejada. Coloque o bico concentrador de ar para um direccionamento mais preciso. Para desligar faça o movimento
inverso de ligar, ou simplesmente pouse o secador. Com o
sensor auto basta pousar/largar o punho do secador.
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Certifique-se de que a tensão de funcionamento do secador, é a mesma da rede de alimentação fornecida.
Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
Não deixe as crianças usarem o secador sem a presença de um adulto.

LIMPEZA
Retirar cuidadosamente o filtro de entrada de ar e remover
os cabelos que possam ter enrolado na grade do filtro.
O PRIMEIRO

SECADOR DE CABELO
DO MUNDO COM SENSOR!

INSTALAÇÃO E DIMENSÕES
Tensão

220-240 V

Dimensão

250 x 270 x 90 mm

Peso

0,46 Kg

Dimensão do Cabo Encaracolado

Potência Total
Frequência

50/60 Hz

Temperatura Ar

mín. 600 mm
máx. 1800 mm
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