
 

Essential Care Mini

 
Placas em cerâmica

Temperatura de 200 ºC

Estojo para viagem

 

HP8301/00

Dimensões mínimas. Desempenho máximo.
Estilo instantâneo em qualquer lugar

Um cabelo mais liso e brilhante pode ser seu em alguns minutos, onde quer que você esteja! A nova prancha

alisadora Compact Mini é 30% menor do que a tradicional, cabe na sua bolsa e ainda garante o liso que você

sempre quis - a qualquer hora e em qualquer lugar.

Cabelos lindamente modelados

Temperatura de 200°C para resultados perfeitos

Menos danos ao cabelo

Revestimento em cerâmica para um deslize ultra-suave

Fácil de usar

Alça prática para pendurar

Trava para dobrar o cabo e guardar o aparelho de forma fácil e segura

Bolsa resistente ao calor

Cabo de energia de 1,8m

Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 60 segundos

Voltagem universal

Garantia internacional de dois anos

Chapa alisadora longa de 19cm

Solução para total comodidade, onde quer que você vá



Essential Care Mini HP8301/00

Destaques Especificações

Cabo de 1,8m

Cabo de energia de 1,8m

Temperatura de 200°C

Com a temperatura alta, você pode mudar o

formato dos cabelos e ficar com um visual

perfeito, como se tivesse acabado de sair do

salão.

Revestimento em cerâmica

O revestimento em cerâmica evita que o

cabelo seja danificado enquanto é modelado.

Aquecimento instantâneo

O modelador de cachos tem um tempo de

aquecimento rápido, estando pronto para usar

em apenas 60 segundos.

Dimensões minúsculas

Com um comprimento de 19 cm, a prancha

alisadora é 30% menor, mais leve e compacta

do que as pranchas padrão*, facilitando o

transporte, para aonde quer que você vá. * Em

comparação com HP8319

Uso em vários locais

A prancha alisadora também é pequena, leve

e compacta e pode ser levada com você caso

precise de uns retoques antes de uma reunião,

de sair ou em uma viagem.

 

Especificações técnicas

Voltagem: 110-240 volt

Tempo de aquecimento: 60s

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: preto e cor-de-rosa

Temperatura máxima: 200 °C

Tamanho da prancha alisadora: 19 cm

Mini placas: 22 x 70 mm

Voltagem: No mundo todo volt

Recursos

Temperatura: 200 °C

Cabo giratório: N

Revestimento em cerâmica

Estojo para viagem

Trava do cabo

Material das placas: Cerâmico

Gancho de armazenamento

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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