Hotelowa suszarka do włosów Faneco NEVADA 1800
W plastik czarny
kod produktu: HD1800PSB
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki hotelowe

Producent: Faneco
Cena netto: 129,00 zł
Cena brutto: 158,67 zł

Mała suszarka do włosów z zimnym lub ciepłym nawiewem
Faneco NEVADA
Moc znamionowa: 1800 W
Materiał obudowy: plastik ABS + chrom
Kolor obudowy: czarno-srebrny
Wymiary: wysokość - 250 mm, szerokość - 180 mm, głębokość - 80 mm
Napięcie zasilania: 220 V
Częstotliwość prądu: 50 Hz
Poziom hałasu: 60 dB
Sposób uruchamiania: przycisk
Przełącznik kontroli prędkości i temperatury powietrza (3 ustawienia)
Podwójna izolacja elementów elektrycznych (II stopnia)
Certyfikat CE
Stopień ochrony: IPX0
Gwarancja: 2 lata

Hotelowa suszarka do włosów Faneco NEVADA to eleganckie akcesorium toaletowe, które dzięki
swoim niedużym wymiarom i możliwości składania wykonanej z czarnego plastiku rączki,
świetnie sprawdza się w małych pokojach hostelowych oraz niewielkich domowych łazienkach.
Prosta w obsłudze, umożliwiająca regulację temperatury i siły nadmuchu powietrza, pozwala na
szybkie oraz komfortowe suszenie włosów w czasie podróży, nie sprawiając przy tym problemów
podczas pakowania do toreb lub przechowywania w niedużych szafkach umywalkowych. Stanowi
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zatem idealne rozwiązanie dla osób często zmieniających miejsce pobytu, ale pragnących
zachować odpowiednią dbałość o swoje włosy, a także dbających o komfort swoich gości
pensjonatów, zajazdów oraz noclegowni. Co przy tym istotne, suszarki łazienkowe Faneco
NEVADA, które swoim atrakcyjnym i lekkim designem doskonale dopasowują się do wystroju
różnych pomieszczeń i miejsc, to produkt nie tylko ładny, ale też solidny i godny zaufania, co
potwierdza certyfikat CE, podwójna izolacja elementów elektrycznych i dwuletnia
gwarancja "door-to-door".

Zalety suszarek hotelowych ze składaną rączką Faneco NEVADA
Niska cena
Prosta obsługa
Dwuletnia gwarancja
Możliwość regulacji temperatury i prędkości powietrza
Ciche działanie
Estetyczny design

Odbiorcy eleganckich ręcznych suszarek podróżnych Faneco
Hotele
Hostele
Motele
Schroniska
Pensjonaty
Domy gościnne
Osoby prywatne

Faneco oferuje tanie i uniwersalne produkty świetnie sprawdzające się
we wszystkich toaletach publicznych

Oferująca szeroką gamę wykonanych ze stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego akcesoriów
łazienkowych, polska firma Faneco to dystrybutor profesjonalnych produktów dla
ogólnodostępnych WC, skupiający się na dostarczaniu swoim klientom kompleksowych
rozwiązań sprawdzających się zarówno w kameralnych, jak i odwiedzanych codziennie przez
duże liczby osób ubikacji. Serie produktów Faneco, takie jak ECO, HIT, JET i POP, obejmują
dozowniki mydła w płynie, dozowniki mydła w pianie, pojemniki na papier toaletowy, podajniki
jednorazowych ręczników, kosze na śmieci, a także wiele innych niezbędnych w każdej toalecie
elementów i zaprojektowane zostały z myślą o jak największej uniwersalności.
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