
 

Alisador

HP8355

Modelação em segundos que dura toda o dia
SalonStraight Sonic XL

O SalonStraight Sonic XL combina a tecnologia sónica avançada com placas cerâmicas de nano diamante e

uma temperatura profissional de 230 °C. Para um alisamento 30% mais rápido e uma suavidade duradoura.

Penteados maravilhosos

Tecnologia sónica para melhores resultados em menos tempo

Placas extra largas para melhores resultados em cabelos grossos ou compridos

Placas cerâmicas em nano-diamante para um deslize extra suave e cabelos brilhantes

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

Def. temp. dig. p/ garantir resultados ultra macios p/ todos tipos de cabelo

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 segundos

Indicador de pronto a utilizar

Desactivação automática após 60 min.

Sistema de fecho fácil para arrumação prática

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Cabo de alimentação de 1,8 m
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Destaques

Placas largas

Estas placas de alisamento extra largas foram

concebidas especificamente para cabelo

comprido ou grosso. A maior largura da placa

pode alisar mais cabelo de uma só vez e

ajudá-la a reduzir o tempo despendido.

Placas Cerâmicas em Nano-Diamante

Para além de serem os melhores amigos de

qualquer mulher, os diamantes são também

conhecidos por serem o material mais

resistente que existe. Este conhecimento foi

aproveitado para optimizar as nossas placas

cerâmicas alisadoras. Estas placas cerâmicas

alisadoras em nano-diamante permitem uma

transferência de calor optimizada e uma

superfície ultra suave e anti-riscos para um

deslize extra suave e cabelo belo e brilhante.

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.

Definições de temperatura digitais

As definições de temperatura digitais facilitam

a selecção rápida da função que necessita ou

o ajuste rápido da temperatura de modelação

através do visor digital. Isto permite-lhe

seleccionar a temperatura perfeita para o seu

cabelo e as suas necessidades específicas. O

resultado é uma modelação perfeita com

apenas um toque num botão.

Aquecimento imediato

O alisador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a usar em 30 segundos

Utilização segura

Alguns alisadores de cabelo e modeladores de

caracóis foram equipados com uma

funcionalidade de desactivação automática.

Esta funcionalidade foi concebida para lhe

fornecer paz de espírito. Se for deixado ligado,

o aparelho desligar-se-á automaticamente

depois de 60 min.

Bloqueio fácil

Sistema de fecho fácil para arrumação prática

Cabo de 1,8 m

Cabo de alimentação de 1,8 m

Voltagem universal

Voltagem mundial para ter o companheiro de

viagem perfeito
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Especificações

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 30 seg.

Comprimento do cabo: 1,8 m

Tipo de aquecedor: Alto desempenho

Temperatura máxima: 230 °C

Tipo de cabelo

Resultado final: Liso

Espessura do cabelo: Fino, Espesso

Comprimento do cabelo: Comprido, Médio,

Curto

Características

Indicador de pronto a utilizar

Cabo giratório

Revestimento cerâmico

Assistência

2 anos de garantia mundial
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