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O presente perfeito para o seu cabelo
SalonDry Control e SalonStraight Essential

Este SalonSet com um secador de cabelo e um alisador com temperatura

profissional é um conjunto de oferta especial com acabamentos semelhantes em

ambos os produtos

Menos danos para o cabelo

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

Alisador: Placas em cerâmica para cabelo sedoso e brilhante

Penteados maravilhosos

Alisador: alta temperatura profissional de 210 °C para um resultado perfeito

Secador: Professional de 2100 W para volume profissional perfeito

Secador: Resultados perfeitos com um bico fino

Secador: O jacto frio define o seu penteado

Fácil de utilizar

Alisador: Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 segundos

Alisador: Função de desactivação automática

Alisador: Sistema de bloqueio da pega para arrumação fácil

Secador: Cabo de alimentação com 1,8 m de comprimento

Alisador: Cabo de alimentação com 1,8 m de comprimento

O difusor aumenta o volume
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Destaques Especificações

Alta temperatura profissional de 210 °C

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o

seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que

deseja.

Placas em cerâmica

A cerâmica é microscopicamente suave e

duradoura por natureza e, consequentemente,

é um dos melhores materiais para as placas

alisadoras. As placas em cerâmica são

cuidadosamente desenvolvidas para melhorar

as propriedades de deslize e de tratamento,

proporcionando-lhe um cabelo brilhante

perfeito.

Tempo de aquecimento rápido

Alisador: Tempo de aquecimento rápido, pronto

a usar em 30 segundos

Professional 2100W

Secador: Professional de 2100 W para volume

profissional perfeito

6 selecções de calor/velocidade

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para

flexibilidade total

Bico concentrador fino

Resultados perfeitos e uma aparência cuidada

e brilhante com um bico concentrador fino para

uma modelação precisa.

Especificações técnicas

Potência: Secador 2100 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto e prateado

Características

Jacto frio

Revestimento cerâmico

Cabo giratório

Argola de suspensão

Temperatura: 210 °C

Assistência

2 anos de garantia

 

 

© 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: 7.0.1

EAN: 08 71010 36017 53

www.philips.com

http://www.philips.com/

