HURRICANE FASHION
ERITTÄIN TEHOKAS TURKINKUIVAIN
•

Erittäin tehokas kuivain, mutta silti hiljainen

•

Portaaton puhallusnopeuden säätö

•

Viileä ja lämmin puhallus

•

Kestävä teräsrunko

•

Neljä erilaista suulaketta

•

Sopii myös ammattikäyttöön

•

Uusinta puhallintekniikkaa oleva moottori

HURRICANE koirafööni on erittäin tehokas (2400 W), mutta silti hiljainen jonka äänenvoimakkuus täydellä
teholla vain n. 70 dB. Manuaalinen ja portaaton puhalluksen voimakkuudensäätö on kätevä mikäli et
tarvitse täyttä tehoa, puhallat kasvojen aluetta tai koira on pelokas. Voidaan valita lämmitys tai
lämmittämätön puhallusilma (enintään 65°C suojaa lemmikin karvaa). Joustava erikoisletku, joka on helppo
säilyttää (pituus vain 90 cm) ja joka venyy yli kaksinkertaiseksi kun kuivain käynnistetään. Varusteisiin
kuuluu neljä erilaista vaihtosuutinta ja jalat luistamattomilla kumitassuilla. Turkinkuivaimen voimakas
ilmavirta puhaltaa veden turkista hellävaraisesti, turkkia vahingoittamatta. Erittäin kevyt käyttää itse
kuivaimen paino on vain 3,5 kg.
Kuivaimella on CE ja GS -sertifikaatit ja 1 vuoden takuu. Suomenkieliset käyttöohjeet. Soveltuu myös
vaativalle harrastajalle ja ammattikäyttöön.
HUOM! Toimitus ilmainen verkkokaupasta tilattaessa.
Vinkkejä:
Pitkä turkki - Kuivaa pitkä turkkisten koirien turkki turkinkuivaimella aina turkinsuuntaisesti ja vältä pyörivää
liikettä. Näin vältät mahdollisten solmujen muodostumisen.
Bichon Frise, Villakoira - Hurricane kuivaimen puhallusnopeus on niin suuri, että sinun ei tarvitse
välttämättä karstata samaan aikaan, vaan puhallus suoristaa turkin.
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OMINAISUUDET HURRICANE FASHION:
•

Kestävä teräsrunko

•

Uusinta puhallintekniikkaa oleva tehokas ja kestävä moottori

•

Manuaalinen ja portaaton puhalluksen nopeuden säätö, max puhallusnopeus (ilmavirtaus) 68 m/s

•

Puhalluslämpötila n. 30-55°C, voit valita napista lämmitys päällä / pois. Enintään 65°C

•

Helposti puhdistettava suodatin. Nelinkertainen rakenne ilman sisäänotossa vähentää melua

•

Kestävä, kolminkertainen, vahvistettu, noin 90 cm pitkä letku, joka venyy yli kaksinkertaiseksi

•

Letkussa myös viileä kädensija, joka vähentää käden lämpiämistä

•

Neljä erilaista suulaketta

•

Kuivaimen päällä tukeva kantokahva

•

Tyylikäs pinkki väri ja päädyt mustat

•

Neljä jalkaa, joissa kumitassut

•

CE-hyväksytty

•

Turkinkuivaimen paino n. 3,5 kg / varusteineen n. 4,3 kg

•

Äänenvoimakkuus täydellä teholla n. 70 dB

•

Suomenkieliset käyttöohjeet

•

12 kk:n takuu

Maahantuonti, markkinointi, varaosat ja huolto:
PetBaja.fi
24800 HALIKKO
email: info@petbaja.fi
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