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Secagem potente em

qualquer lugar

O novo secador para viagem EssentialCare oferece potência para secagem

perfeita que cabe em qualquer mala de viagem. Dobrável, fácil de usar e com

1.600 W de potência, ele é a escolha perfeita para uma secagem potente em

qualquer lugar.

Cabelos lindamente modelados

1600 W para uma secagem mais suave

Ajuste de temperatura ThermoProtect

3 ajustes de velocidade para uma secagem suave

Jato de ar frio para definir o penteado

Fácil de usar

Cabo dobrável para fácil armazenamento

Bivolt para você usá-lo onde quiser

Alça prática para pendurar

Cabo de 1,8 m para flexibilidade máxima
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Destaques

1600 W para uma secagem mais suave

Este secador de 1600 W proporciona os níveis

de fluxo de ar e potência de secagem ideais

para os melhores resultados todos os dias.

Temperatura ThermoProtect

A configuração de temperatura ThermoProtect

proporciona a temperatura de secagem perfeita

e garante maior proteção contra o

superaquecimento dos cabelos. Com a mesma

potência de fluxo de ar, os resultados serão

melhores e mais confortáveis.

Três ajustes de velocidade

Este secador de cabelos oferece 3

combinações pré-selecionadas de

velocidade/temperatura para tornar mais

rápido e fácil obter o estilo perfeito.

Jato de ar frio para definir o penteado

Uma configuração profissional indispensável

com a opção de jato de ar frio. Use após a

modelagem para definir e finalizar o penteado.

Cabo dobrável

Este secador tem cabo dobrável, facilitando

transportar, guardar e levar com você para

qualquer lugar.

Bivolt

Bivolt para você usá-lo onde quiser

Alça para pendurar

Use o gancho emborrachado na base do cabo

para armazenar facilmente em casa ou em

viagens.

Cordão elétrico de 1,8 m

Cabo de 1,8 m.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Especificações técnicas

Frequência: 50-60 Hz

Potência em watts: 1,600 W

Lig/Desl: 1,600 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: ABS brilhante e fosco

Motor: Motor DC

Voltagem: 110-127 e 220-240 volt

Recursos

Argola para pendurar

Cabo dobrável

Jato de ar frio

Bivolt

Bolsa de viagem inclusa: N

Cerâmico: N

Condicionamento iônico: N

Número de acessórios: 1

Bocal/concentrador

Difusor: N

Serviço

Dois anos de garantia

Peso e dimensões

Peso do produto (excl. embalagem): 450 g

Tamanho do produto: 125 X 80 x 245 mm

Dimensões da A-box: 356 X 283 x 273 mm

Peso da A-box: 370 g

Peso da F-box: 85 g
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