
Modelador a ar

Salon Airstylist Ion

 

1000 W

4 acessórios

 
HP4674

Todos os dias o cabelo desembaraçado e

brilhante que deseja

Salon Airstylist Ion

Finalmente terá um cabelo brilhante e sedoso todos os dias. O SalonAirstylist Ion

de 1000 W combina tecnologia iónica, quatro acessórios de modelação e uma

potência profissional para eliminar definitivamente o cabelo frisado.

Penteados duradouros

Posição de ar frio para uma secagem delicada

Fácil de utilizar

Escova de cerdas retrácteis para enrolar facilmente

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Cabo de alimentação de 1,8 m

Pega ergonómica para uma utilização fácil

Resultados profissionais

1000 W para resultados profissionais

Escova térmica de 38mm para alisar o seu cabelo

Cerâmica ultra-deslizante para preservar os ingredientes naturais para um brilho

máximo

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

Escova de cerdas naturais para volume e brilho extra

Três regulações flexíveis para maior controlo



Modelador a ar HP4674/00

Especificações

Manutenção

Substituição

Características

Revestimento cerâmico: Para protecção e

cuidado

Cabo giratório: Para utilização cómoda

Posições: 3 posições de calor/velocidade

incluindo posição a frio

Modelação por iões: Interruptor ligar/desligar

para modelar com iões

Quatro acessórios: Para criar o seu próprio

estilo

1000 W: Para penteados bonitos e rápidos

Anexos

Escova: Para um fluxo de ar direccionado

Escova com cerdas retrácteis: Para evitar que

as ondas e caracóis se embaracem

Escova com intervalos grandes entre cerdas:

Para caracóis soltos

Escova de cerdas mistas naturais: Para

volume e brilho

Tipo de cabelo

Penteado actual: Liso, Ondulado,

Encaracolado

Resultado final: Vários estilos

Para cabelo frágil

Comprimento do cabelo: Comprido

Espessura do cabelo: Espesso

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑07‑03

Versão: 4.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

