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DryCare Advanced

 
ThermoProtect

2100 W

6 reg. temperatura e velocidade

Jacto frio

 

HP8230/00 Secagem rápida a uma temperatura mais baixa

com ThermoProtect

com bico concentrador de 14 mm.

Proteja o seu cabelo enquanto desfruta de resultados de secagem rápidos.

Escolha entre várias regulações de velocidade e temperatura para obter a

secagem que pretende ou seleccione o ThermoProtect para uma secagem rápida

a uma temperatura de cuidado constante.

Penteados maravilhosos

Profissional de 2100 W para resultados perfeitos

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Resultados perfeitos com um bico concentrador fino

Jacto frio fixa o seu penteado

Menos danos para o cabelo

Regulação de temperatura ThermoProtect

Fácil de utilizar

Cabo de alimentação de 1,8 m

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

O filtro de fluxo de ar amovível torna a limpeza rápida e fácil
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Destaques

Temperatura ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a

temperatura de secagem perfeita e fornece

uma protecção adicional contra o aquecimento

excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar

potente, irá obter os melhores resultados de

uma forma cuidada.

Professional 2100W

Este secador profissional de 2100 W gera um

fluxo de ar potente. A combinação resultante

da potência e da velocidade torna a secagem

e a modelação do seu cabelo mais rápidas e

mais fáceis.

Regulações de velocidade e temperatura

A velocidade e o calor necessários podem ser

facilmente ajustados para criar um penteado

final perfeito. Seis regulações diferentes

garantem o controlo total para penteados

precisos e modelados.

Jacto frio

Uma função profissional obrigatória para

modeladores de cabelo. O botão do jacto frio

proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é

utilizado depois de terminar a modelação para

definir o penteado.

Bico concentrador fino

Resultados perfeitos e uma aparência cuidada

e brilhante com um bico concentrador fino para

uma modelação precisa.

Cabo de 1,8 m

Utilização cómoda graças ao comprimento do

cabo de alimentação de 1,8 m.

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.

Filtro de entrada de ar amovível

O filtro de fluxo de ar amovível do seu secador

é fácil de manter. Basta desencaixar para

limpar. Se o fizer regularmente evitará

acumulações de pó e cabelo que podem

afectar o desempenho de secagem.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 2100 W

Potência: 2100 W

Cor/acabamento: Preto de alto brilho e mate

Material da estrutura: ABS

Motor: Motor de CC

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Características

Pega desdobrável: Não

Jacto frio

Dupla voltagem: Não

Bolsa de viagem: Não

Revestimento cerâmico: Não

Modelação por iões: Não

Argola de suspensão

Difusor: Não

Bico/concentrador: Bico concentrador fino de

14 mm

Número de acessórios: 1

Assistência

2 anos de garantia

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-A: Altura = 25 cm,

Comprimento = 63 cm, Largura = 35 cm

Peso da caixa-A: 5,7 kg

Dimensões da caixa-F: Profundidade = 11 cm,

Altura = 23 cm, Largura = 31 cm

Peso da caixa-F: 0,8 kg

Tamanho do produto: Altura = 31 cm,

Comprimento = 10 cm, Largura = 22 cm

Peso do produto (excl. embalagem): 0,6 kg
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