
 

 

Philips
Secador e alisador

Conjunto promocional
Edição limitada

HP8299
Brilho!

SalonDry Active ION e SalonStraight Active ION XL
Este ShineSet com um secador e um alisador com temperatura profissional é um 
conjunto de oferta especial com acabamento semelhante em ambos os produtos

Evita danos
• Secador: modelação por iões para cabelo brilhante e sem frisado
• Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total
• Alisador: modelação por iões para cabelo brilhante e sem frisado
• Alisador: Placas em cerâmica para cabelo sedoso e brilhante

Penteados maravilhosos
• Alisador: Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados profissionais
• Secador: Professional de 2000 W para volume profissional perfeito
• Secador: Resultados perfeitos com um bico fino
• Secador: O jacto frio define o seu penteado

Fácil de utilizar
• Alisador: Placas extra largas para melhores resultados
• Alisador: Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 segundos
• Alisador: Sistema de bloqueio da pega para arrumação fácil
• Alisador: Cabo de alimentação com 1,8 m de comprimento



 Cuidado iónico

Dê um tratamento instantâneo ao seu cabelo com a 
modelação por iões. Os iões com carga negativa 
eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam 
as cutículas do mesmo para intensificar o brilho e a 
luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem 
frisado com um brilho maravilhoso.

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 SilkySmooth são processadas cuidadosamente 
para melhorar as propriedades de deslize e de 
tratamento da cerâmica, proporcionando-lhe um 
cabelo brilhante perfeito.

Alta temperatura profissional de 210 °C

Esta alta temperatura permite-lhe alterar o estilo de 
penteado e dá-lhe aquela aparência perfeita de quem 
acabou de sair do cabeleireiro.

Tempo de aquecimento rápido

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

Placas de largura extra

Estas placas de alisamento extra largas foram 
concebidas especificamente para cabelo grosso ou 
comprido. A maior largura da placa pode alisar mais 
cabelo numa só passagem e ajudá-la-á a obter os 
resultados pretendidos em menos tempo.

6 selecções de calor/velocidade

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para 
flexibilidade total
HP8299/00

Especificações
Especificações técnicas
• Voltagem: Voltagem dupla V
• Potência: Secador 2000 W
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Cor/acabamento: preto com pintas púrpura

Manutenção
• Substituição
•
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