
 

 

Philips SalonDry Pro
Secador de cabelos

• 2.200 W

HP4991/00
O secador que os cabeleireiros usariam em casa
Secador Pro 2.200 W
Deseja secar os cabelos como um profissional? O potente Secador Pro 2.200 W é o 
aparelho de que você precisa para secar os cabelos como em um salão.

Menos danos ao cabelo
• Cabelo mais bem tratado com cerâmica e calor infravermelho
• Cabelo mais bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Cabelos perfeitamente modelados
• Seis ajustes de velocidade e temperatura para total controle
• Concentrador de ar ultra-estreito para uma modelagem precisa
• Difusor em cerâmica para mais proteção e volume
• Secador Profissional 2.200 W para ótimos resultados
• Jato de ar frio para definir o penteado

Fácil de usar
• Alça prática para pendurar
• Grade de entrada para ar destacável para uma fácil limpeza
• Cordão elétrico de 3 m para máxima mobilidade



 Seis ajustes de velocidade e temperatura

A velocidade e o calor podem ser ajustados 
facilmente para você criar o penteado perfeito. Seis 
ajustes diferentes garantem o total controle para 
uma modelagem precisa e personalizada.

Concentrador de ar com bocal 
ultraestreito de 15mm
O concentrador funciona direcionando o fluxo de ar 
para áreas específicas por meio da abertura ultra-
estreita. O resultado é uma modelagem precisa e um 
ótimo acabamento do penteado.

Secador Profissional 2.200 W

Este secador profissional de 2.200 W produz um 
fluxo de ar potente. A combinação entre potência e 
velocidade seca e modela seus cabelos com mais 
rapidez e facilidade.

Jato de ar 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.

Cabelo mais bem tratado com cerâmica

Os elementos de cerâmica com calor infravermelho 
ajudam a secar os cabelos e protegê-los do 
superaquecimento, sem comprometer a velocidade 
e o desempenho.

Tratamento iônico

Condicionamento iônico com secagem antiestática. 
Os íons negativos eliminam a eletricidade estática, 
condicionam o cabelo e fecham as cutículas para 
intensificar o brilho. O resultado é um cabelo 
extremamente macio, sedoso e sem frizz.
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Especificações
Especificações técnicas
• Voltagem: 220-240 V
• Alimentação: 2.200 W
• Cor/acabamento: Caviar Satin.NanoDiamond 

black
• Comprimento do cabo: 3 m
• Material da estrutura: ABS/PC

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

Tipo de cabelo
• Tipo de cabelo atualmente: Cacheado, Liso, 

Ondulado
• Comprimento dos cabelos: Longo, Médio, Curto
• Espessura dos fios: Médio, Grossa, Fina

Serviço
• Dois anos de garantia
•
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