
ProCare Keratina

 
Placas em cerâmica

Distribuição do calor uniforme a
199 ºC

Condicionamento iônico

Tempo de aquecimento de 15
segundos

 

HP8362/00 Proteção máxima, brilho incrível
Alise sem superaquecimento

Cuidado excepcional para os cabelos. Graças às tecnologias Sonic, EHD™ e

Triple-Care™ com temperatura constante desenvolvidas recentemente, a prancha

alisadora Philips ActiveCare protege o cabelo do superaquecimento

Menos danos ao cabelo

Alisamento e tratamento eficaz a uma temperatura constante

Cabelo saudável com distribuição uniforme do calor: sem superaquecimento

Cabelos lindamente modelados

Excelentes resultados em menos tempo com vibrações sônicas suaves

Pranchas em cerâmica para um deslizamento suave dos fios e cabelos brilhantes

Fácil de usar

Rápido aquecimento, pronta para usar em apenas 15 segundos

Função de bloqueio de teclas: chega de alterar os ajustes acidentalmente

Trava para dobrar o cabo e guardar o aparelho de forma fácil e segura

Desligamento automático após 60 minutos

Incluído: apoio resistente ao calor

Voltagem universal



ProCare Keratina HP8362/00

Destaques Especificações

Temperatura constante

Esta prancha alisadora mantém uma

temperatura constante. Graças ao aquecedor

de alto desempenho, você pode alisar seu

cabelo a uma temperatura mais suave e

modelá-lo como desejar!

Vibrações sônicas suaves

Excelentes resultados em menos tempo com

vibrações sônicas suaves

Distribuição uniforme de calor

Graças à avançada tecnologia EHD+ da

Philips, a distribuição do calor é feita de modo

uniforme, mesmo a altas temperaturas, o que

evita danos causados pelo excesso de calor,

oferecendo proteção extra e ajudando a manter

os cabelos saudáveis e brilhantes.

Placas em cerâmica

Devido à cerâmica ser um elemento liso e

resistente, ela é um dos melhores materiais

para pranchas alisadoras, pois elas deslizam

sem esforço pelos cabelos, proporcionando o

brilho perfeito.

Função de bloqueio automático de teclas

Esteja sempre no controle. Graças à função de

travamento dos botões, você nunca mais vai

ligar/desligar o modelador ou alterar a

temperatura acidentalmente. Para destravar,

pressione o botão por três segundos.

Aquecimento instantâneo

A prancha alisadora tem um tempo de

aquecimento rápido, estando pronta para usar

em apenas 15 segundos

Especificações técnicas

Tempo de aquecimento: 15s

Comprimento do cabo: 2 m

Tipo de aquecimento: Alto desempenho

Cor/acabamento: Ouro branco

Temperatura máxima: 199 °C

Voltagem: 110-240 volt

Recursos

Cabo giratório

Revestimento em cerâmica

Lâmpada piloto para indicação de uso

Tipo de cabelo

Resultado: Liso

Espessura dos fios: Médio, Grossa, Fina

Comprimento dos cabelos: Longo, Médio,

Curto

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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