
Alisador

HP8290/00

Alisar, encaracolar e cuidar
Alisador de cabelo SalonStraight& Curl

Consiga um cabelo liso, ondulado ou encaracolado com o SalonStraight & Curl.

Este versátil alisador e modelador de caracóis em cerâmica dois-em-um funciona

de forma cuidada a uma temperatura profissional de 220 °C e dispõe de

regulações digitais ajustáveis.

Penteados maravilhosos

Alta temperatura profissional de 220 °C para resultados perfeitos

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

CoolShield (Protecção de temperatura) para definir o seu estilo

Extremidades arredondadas para caracóis perfeitos e ondas maravilhosas

Menos danos para o cabelo

Tecnologia EHD+ para maior protecção e resultados mais brilhantes

Fácil de utilizar

Regulações digitais com aquecimento ajustável para obter resultados lisos

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 60 segundos

Desactivação automática após 60 min.

Inclui: bolsa

Cabo de 1,8 m para máxima flexibilidade

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Voltagem universal



Alisador HP8290/00

Destaques Especificações

Placas em cerâmica

A cerâmica é microscopicamente suave e

duradoura por natureza, sendo um dos

melhores materiais para as placas alisadoras.

As placas deslizam pelo cabelo sem esforço,

proporcionando-lhe um cabelo brilhante

perfeito.

Tecnologia EHD+

A tecnologia avançada EHD+ da Philips

significa que o seu modelador distribuirá

sempre o calor uniformemente – mesmo a

altas temperaturas – e previne estragos em

pontos quentes. Isto proporciona uma

protecção adicional, ajudando a manter o seu

cabelo saudável e brilhante.

Utilização segura

Alguns alisadores de cabelo e modeladores de

caracóis foram equipados com uma

funcionalidade de desactivação automática.

Esta funcionalidade foi concebida para lhe

fornecer paz de espírito. Se for deixado ligado,

o aparelho desligar-se-á automaticamente

depois de 60 min.

Inclui: bolsa

Inclui: bolsa

Cabo de 1,8 m

Cabo de 1,8 m para máxima flexibilidade

Regulações digitais

Regulações digitais com aquecimento

ajustável para obter os melhores resultados em

todos os tipos de cabelo

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 60 seg.

Comprimento do cabo: 1,8 m

Temperatura máxima: 220 °C

Tipo de cabelo

Resultado final: Vários estilos, Liso

Comprimento do cabelo: Comprido, Médio

Espessura do cabelo: Fino, Espesso

Características

Cabo giratório

Revestimento cerâmico

Argola de suspensão

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑07‑08

Versão: 10.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

