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Rápidos resultados, protege o seu cabelo

durante a secagem

com cerâmica com infusão de queratina

Proteja o seu cabelo e obtenha uma secagem rápida. Este novo secador

KeraShine da Philips possui várias regulações de velocidade e temperatura.

Equipado com ThermoProtect para uma secagem rápida a uma temperatura

constante, com TurboBoost e cuidado iónico.

Penteados maravilhosos

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Bico concentrador ultra fino de 11 mm para uma modelação precisa

Aumento de potência para secagem extra rápida

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Jacto frio fixa o seu penteado

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

Menos danos para o cabelo

Revestimento cerâmico protector com infusão de queratina

Regulação de temperatura ThermoProtect

Tratamento iónico para cabelo brilhante e sem frisado

Fácil de usar

Design elegante e feminino que salienta o desempenho e a qualidade

Cabo de alimentação de 1,8 m

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda
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Destaques

Cuide do seu cabelo

Revestimento cerâmico protector com infusão

de queratina para cuidar melhor do seu cabelo

Tratamento iónico

Dê um tratamento instantâneo ao seu cabelo

com a modelação por iões. Os iões com carga

negativa eliminam a electricidade estática,

tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas

deste para intensificar o brilho e a

luminosidade. O resultado é um cabelo sedoso

e sem frisado com um brilho maravilhoso.

Design topo de gama

Este secador personifica uma abordagem de

design sofisticada e moderna. Contornos

suaves e fluidos e proporções alongadas

comunicam subtilmente a feminilidade,

enquanto a precisão de detalhes e os

materiais e acabamentos de alta qualidade

comprovam o desempenho superior do

produto.

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 2200 W

Este secador profissional de 2200 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.

Bico concentrador ultra fino de 11 mm

O bico concentrador ultra fino concentra o fluxo

de cabelo através do bico de 11 mm para uma

modelação precisa em áreas específicas.

Óptimo para retocar ou finalizar o seu

penteado.

Difusor de volume

O difusor de volume seca o cabelo sem o

danificar, reduz o frisado e aumenta o volume

espalhando o fluxo de ar pelo cabelo. Solta o

cabelo e dá-lhe volume, especialmente

quando usado na parte de cima da cabeça e

na zona da raiz, tornando-o perfeito para criar

caracóis e penteados soltos

Aumento de potência

O botão de aumento de potência aumenta o

fluxo de ar para secar o seu cabelo ainda mais

depressa.

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.
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50-60 Hz

Potência: 2200 W

Alimentação: 2200 W

Cor/acabamento: Preto brilhante e gradação

em roxo

Material da estrutura: PC

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: Elemento cerâmico

Modelação por iões

Argola de suspensão

Difusor: Difusor assimétrico de volume

Bico/concentrador: Bico concentrador ultra

fino de 11 mm

Número de acessórios: 2

Aumento de potência

Assistência

2 anos de garantia

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-A: Comprimento = 63 cm,

Largura = 35 cm, Altura = 25 cm

Peso da caixa-A: 6,3 kg

Dimensões da caixa-F: Profundidade = 11 cm,

Altura = 23 cm, Largura = 31 cm

Peso da caixa-F: 1 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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