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Alisamento e brilho naturais
Alisador cerâmico SalonStraight

Alise o seu cabelo de forma cuidada. As placas cerâmicas e o tratamento iónico

proporcionam um cabelo liso natural e um resultado brilhante.

Penteados maravilhosos

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Modelação por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Menos danos para o cabelo

Tecnologia EHD+ para maior protecção e resultados mais brilhantes

Fácil de utilizar

Regulações digitais com aquecimento ajustável para obter resultados lisos

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 segundos

Desactivação automática após 1 hora

Sistema de fecho fácil para arrumação prática

Incluindo estejo glamoroo para fácil armazenamento

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda

Fio de 2 m para uma utilização fácil
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Destaques

Temperatura profissional de 230 °C

Esta alta temperatura permite-lhe alterar as

formas do seu cabelo e dá-lhe aquela

aparência perfeita de quem acabou de sair do

cabeleireiro.

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.

Modelação com iões

Modelação por iões para cabelo brilhante e

sem frisado

Regulações digitais

Regulações digitais com aquecimento

ajustável para obter os melhores resultados em

todos os tipos de cabelo

Tecnologia EHD+

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.

Aquecimento imediato

O alisador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a usar em 30 segundos

Desactivação automática após 1 hora

Desactivação automática após 1 hora

Bloqueio fácil

Sistema de fecho fácil para arrumação prática

Incluindo estojo

Incluindo estejo glamoroo para fácil

armazenamento

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório roda o

cabo para evitar que os fios fiquem enrolados.

Gancho de arrumação fácil

O gancho em borracha está situado na base

da pega e representa outra opção de

arrumação, especialmente cómoda para

utilizar em casa ou durante estadias em hotéis.
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Especificações

Especificações técnicas

Voltagem: 110-240 V

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Tipo de aquecedor: PTC

Temperatura máxima: 230 °C

Características

Indicador de pronto a utilizar

Cabo giratório

Revestimento cerâmico

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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