
Alisador

EssentialCare

 
Tratamento iónico

Placas em cerâmica extra
largas

Temperatura profissional de
210 °C

 

HP8325/10

Brilhante e sedoso para cabelo

grosso e comprido

Concebido especialmente para cabelo grosso e comprido, o novo alisador

Essential Care com cuidado iónico possui placas 40% mais largas que lhe

permitem obter o penteado liso e brilhante que deseja com maior rapidez e, ao

mesmo tempo, protege o seu cabelo.

Sedoso

Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados perfeitos

Placas largas para cabelo grosso e comprido

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Menos danos para o cabelo

Revestimento cerâmico para um deslizar ultra-suave

Fácil de usar

Bloqueio do fecho da pega para uma arrumação fácil e segura

Cabo de alimentação de 1,8 m

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 60 segundos

Voltagem universal

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Garantia mundial de 2 anos



Alisador HP8325/10

Destaques Especificações

Placas largas

As placas 40% mais largas permitem um

melhor contacto com o cabelo e ajudam-na a

obter alisamentos com um resultado perfeito

em menos tempo.

Cuidado iónico

Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo

com o tratamento por iões. Os iões com carga

negativa eliminam a estática, tratam do seu

cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para

intensificar o seu brilho e luminosidade. O

resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante,

macio e sem frisado.

Temperatura profissional de 210 °C

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o

seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que

deseja.

Aquecimento imediato

O alisador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a usar em 60 segundos

Voltagem universal

Voltagem mundial para ter o companheiro de

viagem perfeito

Bloqueio do fecho da pega

O alisador dispõe de um mecanismo de

bloqueio do fecho. Situado na base do

alisador, destina-se a bloquear as placas,

tornando a arrumação rápida e fácil e

ajudando a proteger o alisador de danos

acidentais.

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório roda o

cabo para evitar que os fios fiquem enrolados.

Cabo de 1,8 m

Cabo de alimentação de 1,8 m

Garantia de 2 anos

Garantia mundial de 2 anos.

Revestimento cerâmico

As placas suaves de revestimento cerâmico

evitam danos no cabelo enquanto o modela.

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 60 seg.

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto e pérola pêssego

Temperatura máxima: 210 °C

Voltagem: Mundial V

Placas largas XL: 45x90 mm

Características

Temperatura: 210 °C

Cabo giratório

Revestimento cerâmico

Modelação por iões

Bloqueio da pega

Material das placas: Cerâmica

Gancho de arrumação: Não

Cabo giratório

Assistência

2 anos de garantia mundial
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