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Mais proteção para cabelos

brilhantes e saudáveis

O secador Philips ProCare protege os cabelos contra o superaquecimento graças

à tecnologia avançada EHD™. A saída de ar com design especial distribui

suavemente o calor sobre os cabelos, evitando temperaturas prejudiciais ao

couro cabeludo.

Cabelos lindamente modelados

Jato de ar frio para definir o penteado

Resultados perfeitos com um bocal ultrafino

O difusor dá mais volume aos cachos e mais balanço aos cabelos

Menos danos ao cabelo

Menos superaquecimento com a tecnologia de distribuição uniforme de calor

Cabelo mais bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Cabelo mais bem tratado com cerâmica e calor infravermelho

Melhor temperatura de secagem devido ao ThermoProtect

Fácil de usar

Seis ajustes de velocidade e temperatura para total controle

Evite pontas duplas usando o filtro removível



Secador HP8260/81

Destaques Especificações

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.

Tecnologia EHD avançada

Philips EHD é a avançada tecnologia do

secador com design de saída de ar exclusivo

que garante a distribuição uniforme de calor,

até mesmo em altas temperaturas, evitando

danos em partes específicas. Ela garante

excelente proteção contra superaquecimento e

ajuda a deixar os cabelos mais brilhantes e

saudáveis.

Tratamento iônico

Condicionamento iônico com secagem

antiestática. Os íons negativos eliminam a

eletricidade estática, condicionam o cabelo e

fecham as cutículas para intensificar o brilho. O

resultado é um cabelo extremamente macio,

sedoso e sem frizz.

Bocal ultrafino

Modelagem perfeita e cabelos brilhantes

graças ao bocal compacto para modelagem

precisa.

Temperatura 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 de volume

O difusor de volume seca os cabelos sem

danificá-los, reduz o frizz e aumenta o volume

distribuindo o fluxo de ar pelos fios. Ele dá

forma e aumenta o volume, especialmente

quando usado na "coroa" e na raiz; perfeito

para dar mais volume aos cachos e balanço

aos cabelos.

Especificações técnicas

Potência em watts: 1.900 W

Comprimento do cabo: 2,5 m

Cor/acabamento: Roxo

Recursos

Jato de ar frio

127V. Também disponível na versão 220V.: N

Revestimento em cerâmica

Condicionamento iônico

Argola para pendurar

Serviço

Dois anos de garantia

 

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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