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Modelação perfeita a uma temperatura 

de cuidado constante
O melhor cuidado do cabelo. O alisador ProCare da Philips protege o cabelo contra 
aquecimentos excessivos através nas suas novas placas Dual-Care™, com temperatura 
constante e tecnologia EHD™

Menos danos para o cabelo
• Alisamento cuidado e eficiente a uma temperatura constante
• Cabelo saudável sem pontos quentes com distribuição uniforme do calor (EHD)
• Retoque o penteado de forma mais saudável com definições automáticas para uma 

temperatura mais delicada

Penteados maravilhosos
• Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Fácil de utilizar
• Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 15 segundos
• Acabaram-se alterações acidentais das def. graças à funç. bloqueio das teclas
• Bloqueio do fecho da pega para uma arrumação fácil e segura
• Desactivação automática após 60 min.
• Voltagem universal
• Cabo de alimentação de 1,8 m



 Temperatura constante

Este alisador mantém uma temperatura mais 
constante. Graças ao seu aquecimento de alto 
desempenho, este permite-lhe alisar o seu cabelo a 
uma temperatura mais delicada, enquanto obtém 
exactamente o penteado que deseja!

Distribuição uniforme do calor

A tecnologia avançada EHD+ da Philips significa que 
o seu modelador distribuirá sempre o calor 
uniformemente – mesmo a altas temperaturas – e 
previne estragos em pontos quentes. Isto 
proporciona uma protecção adicional, ajudando a 
manter o seu cabelo saudável e brilhante.

Retocar o penteado

Definição automática para retocar o penteado de 
forma mais saudável. Mantenha o seu penteado todo 
o dia, enquanto respeita a qualidade do seu cabelo

Placas em cerâmica

A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura 
por natureza, sendo um dos melhores materiais para 
as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo 
sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo 
brilhante perfeito.

Função de bloqueio das teclas

Tem sempre o controlo. Não voltará a ligar/desligar 
o alisador ou alterar a temperatura acidentalmente 
com a função de bloqueio das teclas. Para 
desbloquear, prima o botão durante 3 segundos.

Aquecimento imediato

O alisador dispõe de um tempo de aquecimento 
rápido que lhe permite estar pronto a usar em 15 
segundos
HP8339/00

Especificações
Especificações técnicas
• Tempo de aquecimento: 15 seg.
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Tipo de aquecedor: Alto desempenho
• Cor/acabamento: Púrpura
• Temperatura máxima: 199 °C
• Voltagem: 110-240 V

Características
• Cabo giratório
• Revestimento cerâmico
• Indicador de pronto a utilizar

Tipo de cabelo
• Resultado final: Liso
• Espessura do cabelo: Médio, Espesso, Fino
• Comprimento do cabelo: Comprido, Médio, Curto

Assistência
• 2 anos de garantia mundial
•
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