
Secador
 

2300 W

Distribuição uniforme do calor

Cuidado iónico

com difusor de volume

 

HP8260/00

Mais protecção para um cabelo saudável e

brilhante

Secador de cabelo para cuidado máximo

O secador de cabelo ProCare da Philips protege o cabelo contra aquecimentos

excessivos com a tecnologia EHD™ avançada. A saída de ar de design exclusivo

espalha o calor pelo cabelo de forma mais suave e evita as temperaturas que

danificam o cabelo e o couro cabeludo.

Menos danos para o cabelo

Menos aquecimentos excessivos com a tecnologia EHD (Even Heat Distribution)

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com elementos cerâmicos, que fornecem calor por infravermelhos

A melhor temperatura de secagem com ThermoProtect

Penteados maravilhosos

Jacto frio fixa o seu penteado

Resultados perfeitos com um bico concentrador fino

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

Fácil de utilizar

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Evite ficar com o cabelo preso no secador graças ao filtro amovível



Secador HP8260/00

Destaques Especificações

Tecnologia EHD avançada

A tecnologia EHD avançada da Philips permite

ao seu secador utilizar uma saída de ar de

design exclusivo para assegurar que o

calor é sempre distribuído com maior

uniformidade - mesmo a altas temperaturas -

e para evitar pontos quentes. Isto proporciona

uma excelente protecção contra aquecimentos

excessivos do cabelo e, consequentemente,

ajuda o seu cabelo a permanecer saudável e

brilhante.

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.

Cuidado iónico

O tratamento iónico permite uma secagem

antiestática. Os iões com carga negativa

eliminam a electricidade estática, tratam do

seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo

para intensificar o seu brilho e luminosidade.

O resultado é um cabelo macio e sem frisado

com um brilho maravilhoso.

Mais cuidado com o elemento cerâmico

O elemento cerâmico emite calor por

infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar

o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o

contra secagens excessivas, sem comprometer

a velocidade e a eficácia.

Bico concentrador fino

Resultados perfeitos e uma aparência cuidada

e brilhante com um bico concentrador fino para

uma modelação precisa.

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

Especificações técnicas

Potência: 2300 W

Comprimento do cabo: 2,5 m

Cor/acabamento: Púrpura

Características

Jacto frio

Dupla voltagem: Não

Revestimento cerâmico

Modelação por iões

Argola de suspensão

Assistência

2 anos de garantia

 

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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