
Alisador

Care Straight & Curl

 
Placas em cerâmica de formato
curvo

Distribuição uniforme de calor,
230 °C

Tratamento iónico

 

HP8345/00

Cabelo liso ou encaracolado com 3 vezes mais

protecção

Alisador com cuidado iónico

O novo Straight & Curl da Philips permite um visual liso, ondulado ou

encaracolado sem danificar o seu cabelo. Cuidados do cabelo com uma

modelação 3 mais cuidada graças ao tratamento iónico, às placas cerâmicas

SilkySmooth e ao controlo digital de temperatura

Menos danos para o cabelo

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

2x mais suave para o seu cabelo graças às placas cerâmicas SilkySmooth

O ThermoGuard evita exposições involuntárias ao calor, acima dos 200 °C.

Regulações digitais com aquecimento ajustável para obter resultados lisos

Cabelo saudável sem pontos quentes com distribuição uniforme do calor (EHD)

Penteados maravilhosos

Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Placas de formato curvo para criar facilmente ondas e caracóis macios

Fácil de usar

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 segundos

Acabaram-se alterações acidentais das def. graças à funç. bloqueio das teclas

Bloqueio do fecho da pega para uma arrumação fácil e segura

Inclui estojo para arrumação fácil

Cabo de alimentação de 1,8 m



Alisador HP8345/00

Destaques Especificações

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.

Placas cerâmicas SilkySmooth

A cerâmica é microscopicamente suave e

duradoura por natureza e, consequentemente,

é um dos melhores materiais para as placas

alisadoras. As placas SilkySmooth são

processadas cuidadosamente para melhorar as

propriedades de deslize e de tratamento da

cerâmica, proporcionando-lhe um cabelo

brilhante perfeito.

ThermoGuard

Evite exposições involuntárias ao calor com o

Thermoguard, aumentando a temperatura

apenas em intervalos de 5 °C, acima dos

200 °C.

Regulações digitais

Regulações digitais com aquecimento

ajustável para obter os melhores resultados em

todos os tipos de cabelo

Aquecimento imediato

O alisador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a usar em 30 segundos

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 de 1,8 m

Cabo de alimentação de 1,8 m

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Temperatura máxima: 230 °C

Características

Indicador de pronto a utilizar

Cabo giratório

Revestimento cerâmico

Argola de suspensão

Modelação por iões

Tipo de cabelo

Resultado final: Liso

Comprimento do cabelo: Comprido, Curto

Espessura do cabelo: Médio, Espesso, Fino

Assistência

2 anos de garantia mundial
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