
 

 

Philips
Alisador

• 230°C
• Cerâmica com queratina

HP8361/00
Estilo magnífico, cuidado absoluto

Alisador de cabelo ProCare Keratin
O melhor cuidado do cabelo. Graças à tecnologia avançada da queratina, pode revelar e 
proteger o brilho natural do seu cabelo enquanto o modela.

Menos danos para o cabelo
• Placas com vibração leve para efeitos de cuidado perfeitos
• Retoque o penteado de forma mais saudável com definições automáticas para uma 

temperatura mais delicada

Penteados maravilhosos
• Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos
• Placas em cerâmica com queratina para brilho e um deslizar suave
• Modelação por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Fácil de utilizar
• Indicador de pronto a utilizar
• Regulações digitais com aquecimento ajustável para obter resultados lisos
• Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 30 segundos
• Desactivação automática após 60 min.
• Sistema de fecho fácil para arrumação prática
• Cabo giratório para evitar fios enrolados
• Inclui: bolsa resistente ao calor



 Placas em cerâmica com queratina

Placas em cerâmica com queratina para brilho 
perfeito e um deslizar extra-suave

Placas com vibração leve

Vibrações leves e agradáveis distribuem 
uniformemente o cabelo pelas placas para que 
cada fio de cabelo beneficie dos efeitos de 
cuidado.

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

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

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 2,5 m

O maior comprimento permite uma 
flexibilidade melhorada e facilidade de 
manuseamento, para que o possa utilizar onde 
quiser.
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Especificações técnicas
• Tempo de aquecimento: 30 seg.
• Comprimento do cabo: 2,5 m
• Temperatura máxima: 230 °C

Tipo de cabelo
• Resultado final: Liso
• Espessura do cabelo: Espesso, Fino
• 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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