
Secador de cabelos

ThermoProtect

 

1.900 W

 

HP8230/80

Secagem rápida na temperatura mínima com o

ThermoProtect

com bocal modelador de 7 mm

Proteja seu cabelo enquanto desfruta dos resultados de secagem rápida. Escolha

entre diversos ajustes de calor e velocidade e obtenha a secagem que desejar ou

selecione ThermoProtect para secagem rápida em temperatura constante e gentil

com seus cabelos.

Cabelos perfeitamente modelados

Profissional, 1.900 W

Jato de ar frio para definir o penteado

Modelagem perfeita com um bocal fino

Seis ajustes de velocidade e temperatura para total controle

Fácil de usar

Cabo de energia de 1,8 m

Alça prática para pendurar

Menos danos p/ cabelo

Ajuste de temperatura ThermoProtect



Secador de cabelos HP8230/80

Destaques Especificações

Cabo de 1,8 m

Fácil de usar graças aos 1,8 m de comprimento

do cabo de energia.

Secador 1.900 W

Este secador profissional de 1.900 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.

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.

Bocal ultrafino

Modelagem perfeita e cabelos brilhantes

graças ao bocal compacto para modelagem

precisa.

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.

ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect proporciona a

temperatura de secagem perfeita e garante

maior proteção contra o superaquecimento dos

cabelos. Com o mesmo potente fluxo de ar, os

resultados serão melhores e mais confortáveis.

 

Especificações técnicas

Voltagem: 220 V

Freqüência: 50-60 Hz

Consumo de energia: 1.900 W

Alimentação: 1.900 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto brilhante e fosco

Motor: Motor DC

Recursos

Cabo dobrável: Não

Jato de ar frio

Bivolt: Não

Bolsa de viagem: Não

Revestimento em cerâmica: Não

Condicionamento iônico

Argola para pendurar: Bocal/concentrador

Difusor: Não

Bocal/concentrador: Bocal modelador fino de

7 mm

Número de acessórios: 1

Serviço

Dois anos de garantia

Peso e dimensões

Dimensões da A-box: Comprimento = 63 cm,

Largura = 35 cm, Altura = 25 cm

Peso da A-box: 5,7 kg

Dimensões da F-box: Profundidade = 11 cm,

Altura = 23 cm, Largura = 31 cm

Peso da F-box: 0,8 kg

Tamanho do produto: Largura = 22 cm,

Altura = 31 cm, Comprimento = 10 cm

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