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Cuidado essencial para o cabelo
Secar o seu cabelo com cuidado

Utilize este secador de cabelo para proporcionar o cuidado adequado ao

modelar o seu cabelo

Penteados maravilhosos

1200 W de secagem delicada para resultados maravilhosos

Três regulações flexíveis para maior controlo

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

Menos danos para o cabelo

Posição de ar frio para secagem suave

Fácil de utilizar

Pega desdobrável para um transporte fácil

Design elegante para manuseamento fácil

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Cabo de alimentação de 1,6 m
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Destaques

1200 W

Este secador de cabelo de 1200 W cria um

nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de

secagem delicada para resultados magníficos,

dia após dia.

Três regulações flexíveis

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um resultado

final perfeito. Três regulações flexíveis

garantem penteados precisos e modelados.

Pega desdobrável

Este secador de cabelo está equipado com

uma pega desdobrável. Isto resulta num

secador pequeno e compacto, que cabe

facilmente mesmo nos espaços mais

pequenos e que pode levar, praticamente, para

todo o lado.

Design compacto

Compacto e ergonómico, este secador

beneficia de um design moderno e inteligente.

Isto resulta num secador leve, fácil de

manusear e suficientemente pequeno para ser

arrumado em praticamente qualquer local.

Posição de ar frio

A posição de ar frio é uma regulação de baixa

temperatura que seca delicadamente o cabelo

para minimizar os danos. Esta função é

adequada para todos os tipos de cabelo, mas

especialmente para cabelo fino, seco ou

estragado. É uma regulação perfeita para o

Verão quente!

Concentrador estreito

O concentrador do secador de cabelo actua

direccionando o fluxo de ar através da abertura

para áreas específicas. Isto resulta em

modelações precisas e é óptimo para retoques

ou para concluir um penteado.

Gancho de arrumação fácil

O gancho em borracha está situado na base

da pega e representa outra opção de

arrumação, especialmente cómoda para

utilizar em casa ou durante estadias em hotéis.
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Especificações

Especificações técnicas

Alimentação: 1200 W

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo: 1,6 m

Características

Jacto frio

Dupla voltagem

Pega desdobrável

Argola de suspensão

Assistência

2 anos de garantia
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