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Secagem fácil com cuidado
Este secador Philips Essential Care é bonito, compacto e potente. Com 1200 W

de potência, ele seca seus cabelos com suavidade e rapidez. Os ajustes de

tratamento flexíveis foram projetados para atender a diferentes necessidades de

secagem e oferecer um cuidado especial.

Cabelos lindamente modelados

1200 W de potência para excelentes resultados

O concentrador orienta o fluxo de ar para um visual delicado e com mais brilho

Fácil de usar

Cabo dobrável para uma maior portabilidade

Três ajustes de secagem pré-selecionados para diferentes necessidades

Design compacto para fácil manuseio e transporte

Ajuste de ar rápido que permite uma secagem eficiente e suave

Menos danos ao cabelo

Ajuste de ar frio para uma secagem mais suave

Ajuste de temperatura ThermoProtect



Secador BHC010/80

Destaques

Cabo dobrável

Este secador de cabelos tem um cabo

dobrável, o que o torna um aparelho pequeno

e compacto, que pode ser guardado nos

menores espaços e ser levado a praticamente

qualquer lugar.

1200 W

Este secador de 1200 W produz o nível ideal

de fluxo de ar e de potência de secagem para

você obter ótimos resultados todos os dias.

Três ajustes de secagem pré-selecionados

Este secador de cabelo compacto oferece três

ajustes de velocidade e temperatura para

secagem fria, cuidadosa ou rápida.

Ajuste de ar frio

Um ajuste de ar frio permite secar cabelos a

uma temperatura relativamente baixa para

minimizar danos, o que é especialmente

adequado para cabelos finos, secos e

danificados. E é perfeito para o verão!

Compacto

Compacto e ergonômico, este secador tem um

design moderno e inteligente. O resultado é

um aparelho leve e fácil de usar.

Ajuste de ar rápido

O ajuste de ar rápido (II) oferece um fluxo de ar

mais potente e com maior temperatura.

Embora o tamanho seja compacto, a potência

de 1200 W permite secar o cabelo de forma

eficiente e suave.

ThermoProtect

O ajuste ThermoProtect proporciona a

temperatura de secagem perfeita com proteção

adicional. A combinação otimizada de fluxo de

ar e calor do ThermoProtect permite uma

secagem rápida e sem superaquecimento,

mantendo o nível de hidratação natural, o

brilho e a saúde de seus cabelos.

Bocal

O concentrador orienta o fluxo de ar para um

visual delicado e com mais brilho
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Especificações

Especificações técnicas

Potência em watts: 1200 W

Comprimento do cabo: 1,5 m

Voltagem: 220 V

Recursos

Cabo dobrável

Gancho de armazenamento

Acessórios

Acessórios: Bocal
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