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Alisamento fácil com

chapas extralargas

Projetada especialmente para cabelos longos e grossos, a nova prancha

alisadora Essential Care com tratamento iônico contém chapas 40% mais largas

que deixam o cabelo com o liso e o brilho que você deseja em pouco tempo, e

sem agredir seu cabelo.

Cabelos lindamente modelados

Temperatura de 210°C para excelentes resultados

Chapas largas para cabelos longos e grossos

Cabelo bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz

Menos danos ao cabelo

Revestimento em cerâmica para um deslize ultra-suave

Fácil de usar

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

Cabo de energia de 1,8m

Rápido aquecimento, pronto para usar em apenas 60 segundos

Voltagem universal

O cabo giratório evita que o fio fique retorcido

Garantia internacional de dois anos
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Destaques

Chapas largas

As chapas 40% mais largas* permitem um

melhor contato com o cabelo e ajudam a fazer

alisamentos com um resultado perfeito e em

menos tempo.

Tratamento iônico

Use o condicionamento iônico para dar um

brilho instantâneo aos cabelos. Os íons

negativos eliminam a estática, condicionam o

cabelo e fecham as cutículas para intensificar

o brilho. O resultado é um cabelo

extremamente brilhante, macio e sem frizz.

Temperatura de 210°C

Esta alta temperatura permite que você mude

o seu penteado, dando a aparência perfeita

que você deseja.

Aquecimento instantâneo

O modelador de cachos tem um tempo de

aquecimento rápido, estando pronto para usar

em apenas 60 segundos.

Voltagem universal

Voltagem universal: companhia perfeita para

viagens

Trava para o cabo

A prancha alisadora conta com um prático

mecanismo de travamento. Localizadas na

base da prancha alisadora, as placas de

travamento facilitam e agilizam o

armazenamento, além de ajudar a proteger o

aparelho contra danos acidentais.

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório gira o fio

elétrico evitando que ele fique retorcido.

Cabo de 1,8m

Cabo de energia de 1,8m

Dois anos de garantia

Garantia internacional de dois anos.

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



Prancha alisadora de HP8325/00

Especificações

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 60s

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: preto e cor-de-rosa

Temperatura máxima: 210 °C

Voltagem: No mundo todo volt

Chapas extra largas: 45 x 90 mm

Recursos

Temperatura: 210 °C

Cabo giratório

Revestimento em cerâmica

Condicionamento iônico

Trava do cabo

Material das placas: Cerâmico

Gancho de armazenamento: N

Cabo giratório

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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