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Desempenho potente, máximo brilho
com 4 vezes mais iões

O secador DryCare Pro de CA da Philips possui um novo motor de CA que

alcança uma velocidade de ar até 105 km/h para resultados rápidos e

profissionais. Com 4x mais iões do que outros modelos Philips, o resultado é um

cabelo mais brilhante e com óptimo aspecto.

Penteados maravilhosos

4 vezes mais iões para uma dose de brilho extra

2300 W de potência de secagem rápida de alto desempenho

Concentrador de modelação de 7 mm para resultados perfeitos

Secagem rápida, motor CA potente

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

Pressione e solte o botão do jacto de ar frio para definir o seu penteado

Menos danos para o cabelo

Regulação de temperatura ThermoProtect

Fácil de utilizar

Seis regulações flexíveis, temperatura e velocidade, para total controlo
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Destaques

Brilho máximo com cuidado iónico

Dê ao seu cabelo um tratamento com iões

para uma dose de brilho extra. Este secador

emite 4 vezes mais iões de carga negativa do

que outros secadores da Philips. O resultado é

um cabelo ultra brilhante e sem frisado. Deixe-

o brilhar!

Concentrador de 7 mm

A abertura de 7 mm do bico concentra o fluxo

de ar para uma modelação precisa em áreas

específicas. O acessório ideal para escovar o

cabelo durante a secagem e a modelação.

Jacto de ar frio

Uma função profissional obrigatória, este novo

botão do jacto de ar frio não precisa de ser

continuamente pressionado durante a

utilização. Este fornece um jacto intenso de ar

frio para definir o seu penteado após a

modelação.

Motor CA

O DryCare Pro 2300 W da Philips possui um

motor de CA de alto desempenho

desenvolvido para o ramo profissional. Este

motor de CA gera uma velocidade do ar até

105 km/h para resultados rápidos e eficazes.

2300 W de potência

O secador DryCare Pro 2300 W inclui um fluxo

de ar rápido e de alto desempenho para

resultados de secagem e modelação

profissionais.

Temperatura ThermoProtect

A regulação de temperatura ThermoProtect

fornece a temperatura de secagem perfeita e

fornece uma protecção adicional contra o

aquecimento excessivo do cabelo. Com o

mesmo fluxo de ar potente, irá obter os

melhores resultados de uma forma cuidada.

Controlo preciso

Defina e controle facilmente o calor e a

velocidade para criar o estilo perfeito. Escolha

entre 3 regulações de calor e 2 regulações de

velocidade para um controlo total de secagem

e modelação precisas.

Difusor de volume

O difusor de volume distribui o fluxo de ar pelo

cabelo, aumentando o volume e reduzindo o

frisado enquanto seca. Para obter os melhores

resultados, mantenha o difusor junto à parte

superior da cabeça e na zona da raiz. Os pinos

finos texturizados do difusor irão criar volume,

maximizar espessura e leveza e ajudar a

modelar os caracóis.
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 2300 W

Potência: 2300 W

Comprimento do cabo de alimentação: 2,0 m

Motor: Motor de CA

Características

Pega desdobrável: Não

Jacto frio

Dupla voltagem: Não

Revestimento cerâmico

Modelação por iões

Argola de suspensão

Difusor

Bico/concentrador

Número de acessórios: 2

Bolsa de viagem incluída: Não

Assistência

2 anos de garantia
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