
 

Alisador

StraightCare
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Torne o seu cabelo o centro das atenções

com um cuidado avançado

Crie facilmente um cabelo liso perfeito com o nosso novo alisador. O

condicionamento iónico e as placas revestidas a cerâmica asseguram que o

cabelo está protegido, sem frisado e brilhante. O calor intenso de 220 °C permite-

lhe criar resultados maravilhosos numa só passagem!

Penteados maravilhosos

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Revestimento em cerâmica para um deslizar suave e prevenção de danos

Perfeição com uma só passagem

Placas extra compridas (105 mm) para alisamento rápido e fácil

10 regulações digitais de temperatura para controlo total

Fácil de utilizar

Ponta fria para criar facilmente caracóis e ondas

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 seg.

Cabo de alimentação de 1,8 m

Desligar automático para utilização segura
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Destaques

Tratamento iónico

Os iões com carga negativa eliminam a

electricidade estática, tratam do seu cabelo e

amaciam as cutículas do cabelo para

intensificar o seu brilho e luminosidade. Isto

resulta num cabelo macio e sem frisado com

um brilho vibrante.

Placas compridas de 105 mm

As placas alisadoras têm um comprimento

profissional de 105 mm, o que permite um

alisamento mais rápido e simples.

Placas em cerâmica

As placas suaves de revestimento cerâmico

evitam danos no cabelo durante a modelação

através de um deslizar suave.

Regulações digitais da temperatura

Visor digital com 10 regulações de temperatura

até 220 °C dá-lhe um controlo total para

ajustar a temperatura ao seu tipo de cabelo

para perfeição com uma só passagem.

Ponta fria

A ponta do modelador é fabricada com um

material de isolamento térmico especial para a

manter fria. Pode agarrá-la com segurança

enquanto está a modelar para criar caracóis,

ondas e estilos soltos maravilhosos.

Tempo de aquecimento rápido

Este modelador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite usar em

30 segundos.

Cabo de 1,8 m

Utilização cómoda graças ao comprimento do

cabo de alimentação de 1,8 m.

Desligar automático

Este alisador foi equipado com uma

funcionalidade de desactivação automática.

Esta funcionalidade foi concebida para lhe

proporcionar tranquilidade. Se for deixado

ligado, o aparelho desligar-se-á

automaticamente depois de 60 min.
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Especificações

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Tipo de aquecedor: Aquecimento de alto

desempenho

Temperatura máxima: 220 °C

Tamanho das placas: 25x105 mm

Voltagem: 110-240 V

Características

Desligar automático: Após uma hora

Revestimento cerâmico

Argola de suspensão

Cabo giratório

Tecnologias de cuidado

Cuidado iónico

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia mundial
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