
 

 

Philips SalonDry Active 
ION
Secador de cabelos

• 1500 W
• Jato de íon

HP4935/00
Secagem rápida com brilho intenso

SalonDry Active ION
O secador SalonDry Active Ion combina tecnologia iônica e 1800W de potência a fim 
de secar seus cabelos rapidamente e deixá-los com um brilho extra. A certeza de uma 
secagem perfeita

Cabelos lindamente modelados
• Secador 1.800 W para ótimos resultados
• Seis ajustes flexíveis de velocidade e temperatura
• Jato de ar frio para definir o penteado
• Concentrador de ar para um fluxo de ar direcionado

Menos danos ao cabelo
• Condicionamento iônico para cabelos lisos e brilhantes sem frizz

Fácil de usar
• Bivolt para você usá-lo onde quiser
• Alça prática para pendurar
• Cordão elétrico de 1,8 m



 1.800 W

Este secador de 1.800 W produz o nível ideal 
de fluxo de ar e de potência de secagem para 
você obter ótimos resultados todos os dias.

Condicionamento iônico

Condicionamento iônico para cabelos lisos e 
brilhantes sem frizz

Seis ajustes flexíveis

Seis ajustes flexíveis de velocidade e 
temperatura

Jato frio

O botão do jato de ar frio é uma função 
profissional indispensável que libera um fluxo 
de ar frio intenso. Ele pode ser usado após a 
modelagem para dar o toque final e definir o 
penteado.

Bivolt

Bivolt para você usá-lo onde quiser

Alça para pendurar

A alça emborrachada fica na base do cabo e é 
uma ótima opção para armazenamento, além 
de ser perfeita para usar em casa ou em 
viagens.

Cordão elétrico de 1,8 m

Cordão elétrico de 1,8 m
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Destaques
Secador de cabelos
1500 W Jato de íon
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Especificações técnicas
• Voltagem: 220-240 V
• Consumo de energia: 1.500 W
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Cor/acabamento: Cinza-escuro metálico

Recursos
• Jato de ar frio
• Condicionamento iônico
• Argola para pendurar

Serviço
• Dois anos de garantia
•
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