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Secagem rápida na temperatura mínima com o

ThermoProtect
com difusor de massagem e bocal para modelagem de 7mm

Proteja seu cabelo enquanto desfruta de resultados de secagem rápida. Diversas

definições de calor e velocidade permitem que você obtenha a secagem que

desejar. Os recursos incluem: ThermoProtect para secagem em temperatura

constante e gentil com seus cabelos, Ionic Care & TurboBoost.

Cabelos lindamente modelados

Profissional, 1.900 W

Jato de ar frio para definir o penteado

Seis ajustes de velocidade e temperatura para total controle

Dê mais volume e crie mais cachos massageando o couro cabeludo

Condicionamento iônico para cabelos brilhantes e sem frizz

Bocal de modelagem ultrafino de 11mm para definir seu visual

Fácil de usar

O filtro de fluxo de ar removível facilita e agiliza a limpeza

Cabo de energia de 1,8m

Alça prática para pendurar

Design moderno e feminino que oferece excelente desempenho e qualidade

Fluxo de ar com turbo para uma secagem mais rápida

Menos danos ao cabelo

Ajuste de temperatura ThermoProtect
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Destaques

Filtro de entrada de ar removível

O filtro de fluxo de ar removível do seu secador

de cabelos é fácil de manter. É só apertar um

botão e limpar. Fazer isso regularmente evita o

acumulo de pó e cabelo que podem afetar o

desempenho do secador.

Cabo de 1,8m

Fácil de usar graças aos 1,8 m de comprimento

do cabo de energia.

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.

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.

Difusor assimétrico de massagem

O difusor massageador possui um design

assimétrico exclusivo que se adapta ao

contorno da cabeça, tornando-se mais fácil e

intuitivo de usar. O difusor espalha o fluxo de

ar através do cabelo, secando o cabelo de

modo mais saudável, aumentando o volume e

reduzindo o frizz, além de massagear e

estimular o couro cabeludo, aumentando a

vitalidade de cabelo. Para melhores

resultados, segure perto do topo da cabeça da

raiz e deixe os pinos texturizados

massageadores do difusor criarem mais

volume, leveza e cachos em seus cabelos.

Tratamento iônico

Use o condicionamento iônico para dar um

brilho instantâneo aos cabelos. Os íons

negativos eliminam a estática, condicionam o

cabelo e fecham as cutículas para intensificar

o brilho. O resultado é um cabelo macio, sem

frizz e extremamente brilhante.

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.

Design excepcional

Esse secador possui design moderno e

sofisticado. Seus contornos suaves e fluidos e

proporções alongadas transmitem

feminilidade, as precisões de detalhes,

materiais de alta qualidade e os acabamentos

são demonstrações do desempenho superior

desse produto.

Fluxo de ar com turbo

O botão turbo aumenta o fluxo de ar, para uma

secagem ainda mais rápida.

Bocal ultracompacto de 11mm

O bocal modelador ultrafino concentra o fluxo

de ar pelo bocal de 11 mm, modelando com

precisão em áreas específicas. Perfeito para

retoques ou definir seu penteado

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 110-127, disponível também na

versão 220V. volt

Frequência: 50-60 Hz

Potência em watts: 1.900 W

Lig/Desl: 1.900 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto brilhante e gradação

em roxo

Motor: Motor DC

Recursos

Cabo dobrável: N

Jato de ar frio

Bivolt: N

Estojo para viagem: N

Revestimento em cerâmica: Elemento em

cerâmica

Condicionamento iônico

Argola para pendurar

Bocal/concentrador: Bocal modelador fino de

7 mm

Número de acessórios: 2

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: 6,2 kg

Dimensões da F-box: Profundidade = 11 cm,

Altura = 23 cm, Largura = 31 cm

Peso da F-box: 0,9 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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