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Transformação de caracóis de sonho
2x mais cabelo em cada passagem*

O modelador de caracóis automático StyleCare Prestige da Philips dá vida aos

seus caracóis de sonho automaticamente e sem esforço com o seu inovador

sistema inteligente de encaracolamento. Transformação de caracóis de sonho

com 2x mais cabelo em cada passagem*

Fácil de utilizar

Sistema inteligente de encaracolamento para a melhor experiência de modelação

Ferro mais comprido para modelar 2x mais cabelo em cada passagem

Pega vertical para utilização fácil

Feedback inteligente com sinal sonoro de pronto e paragem automática

Modelação à prova de calor

Penteados maravilhosos

Protecções inteligentes para caracóis fabulosos, duradouros e profissionais

27 combinações de regulações para penteados diferentes

3 regulações de temperatura e 3 regulações de temporizador para diferentes tipos de

cabelo

3 direcções de encaracolamento ajustáveis

Cuide do seu cabelo

Design aberto com um fluido natural para caracóis perfeitos sem preocupações

Revestimento protetor em cerâmica com infusão de queratina

Tecnol. de intensificação: excelentes resultados com regul. de temperatura
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Destaques

Sistema inteligente de encaracolamento

Desfrute da melhor experiência de modelação

com o nosso sistema inteligente de

encaracolamento. O sistema inovador inclui

uma grande seleção de funcionalidades

atualizadas. Poderá criar caracóis fabulosos e

duradouros com o simples toque de um botão

com duas proteções inteligentes de caracóis

de rotação automática. Encaracolam cada

madeixa de cabelo como um modelador

profissional ao mesmo tempo que o protegem.

A tecnologia de intensificação de caracóis

inteligente permite que o modelador de

caracóis automático crie resultados duradouros

a uma temperatura de maior cuidado. O ferro

mais comprido, a pega vertical para utilização

fácil e o design aberto do equipamento, que

segue o fluxo natural do seu cabelo, ajudam a

modelar o seu cabelo na perfeição com pouco

esforço.

Ferro mais comprido para 2x mais cabelo

Com mais 113% de superfície de

encaracolamento no nosso modelador de

caracóis automático, agora pode modelar 2x

mais cabelo de uma só vez. Ter caracóis

perfeitos nunca foi tão fácil e rápido.

Pega vertical para utilização fácil

O modelador de caracóis segura-se numa

posição vertical com uma pega confortável,

facilitando a criação de caracóis perfeitamente

uniformes por todo o cabelo. Os botões de

funcionamento estão posicionados na pega

para que os possa utilizar de forma intuitiva. O

formato curvado e feminino da câmara de

modelação torna confortável a modelação

mesmo em posições mais rentes ao seu couro

cabeludo.

Protecções inteligentes de caracóis

O nosso modelador de caracóis automático

cria caracóis fabulosos e perfeitos, oferecendo

sempre um resultado duradouro. Graças às

nossas inovadoras proteções inteligentes de

caracóis, o cabelo enrola-se perfeitamente à

volta do ferro como se se tratasse do toque

experiente de um cabeleireiro profissional.

Uma vez que cada madeixa de cabelo é

encaracolada uniformemente a uma

temperatura controlada, o resultado é sempre

perfeito. O melhor é que este trabalho

altamente especialista é feito de forma

automática apenas com o simples toque de

um botão!

27 opções de modelação para diversidade

Desfrute de uma grande variedade de

penteados com 27 combinações de regulações

(3 regulações de temporizador x 3 regulações

de temperatura x 3 regulações de direções de

encaracolamento). As múltiplas regulações de

caracóis, de temperatura e de tempo podem

ser utilizadas em diferentes combinações para

que possa conseguir sempre o estilo

pretendido.

Design aberto para um fluir natural

O nosso inovador design aberto em

combinação com duas proteções verticais de

caracóis ajudam a obter caracóis fantásticos ao

mesmo tempo que protegem o seu cabelo. Na

câmara espaçosa, as proteções de caracóis

rotativas enrolam o cabelo de forma suave à

volta do ferro de encaracolamento para que

possa modelar o cabelo sem preocupações. O

formato vertical das proteções de caracóis

permite que o modelador siga o fluxo natural

do seu cabelo, havendo menos possibilidades

de o cabelo ficar preso. Modele o seu cabelo

com tranquilidade.
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Especificações

Características

Rotação automática

Direções rotativas

Revestimento das peças aquecidas: cerâmica

com queratina

Desligar automático: depois de 60 min.

Cabo giratório

Gancho de arrumação

Acessórios

Acessório para limpeza do ferro

Acessório de separação

Tipo de cabelo

Todos os tipos de cabelo

Especificações técnicas

Temperatura de modelação: 170 °C - 190 °C -

210 °C

3 direcções de encaracolamento: Direita -

alternada - esquerda

Definições de temporizador: 8 seg - 10 seg -

12 seg

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Voltagem: Universal V

Comprimento do cabo: 2 m

Assistência

2 anos de garantia mundial

* em comparação com o Philips HPS940
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