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Criar mais penteados enquanto cuida

Salon Airstylist Pro
Qual estilo de penteado deseja hoje? O Salon Airstylist tem cinco versáteis acessórios de 
modelação e 650 W de potência, para que possa ser criativa com os seus penteados

Penteados maravilhosos
• 650W para resultados magníficos
• Escova térmica de 38mm para alisar o seu cabelo
• Escova de pentear para penteados simples e brilhantes
• O pente alisador agarra e guia facilmente o cabelo
• Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado
• Escova de cerdas retrácteis para enrolar facilmente

Fácil de utilizar
• Três regulações flexíveis para maior controlo
• Design elegante para manuseamento fácil
• Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda
• Cabo de alimentação de 1,8 m



 650 W

O modelador de cabelo tem um aquecedor de 
650 W de nível baixo para secagem e 
modelação delicadas, mas eficazes.

Design compacto

Compacto e ergonómico, este modelador 
beneficia de um design moderno e inteligente. 
Isto resulta num modelador leve, fácil de 
manusear e suficientemente pequeno para ser 
arrumado em praticamente qualquer local.

Três regulações flexíveis

A velocidade e o calor necessários podem ser 
facilmente ajustados para criar um resultado 

final perfeito. Três regulações flexíveis 
garantem penteados precisos e modelados.

Escova com cerdas retrácteis

Este modelador fácil de utilizar é uma escova 
modeladora e um modelador de caracóis, em 
simultâneo. As cerdas recolhem para dentro 
da escova ao carregar num botão, para que 
possa retirar facilmente o modelador do seu 
cabelo deslizando-o. O resultado são belos 
caracóis soltos.

Escova de pentear

Escove e seque o seu cabelo em simultâneo 
com este acessório fácil de utilizar. A escova 
combinada com o fluxo de ar direccionado 
deixará o seu cabelo suave e brilhante.

Pente alisador
O fluxo de ar é direccionado para o pente 
enquanto este desliza através do cabelo para 
conseguir um cabelo liso maravilhoso com a 
maior facilidade possível. O pente pode ser 
utilizado para alisamentos de precisão ou para 
retoques.

Concentrador estreito

O concentrador do secador de cabelo actua 
direccionando o fluxo de ar através da 
abertura para áreas específicas. Isto resulta em 
modelações precisas e é óptimo para retoques 
ou para concluir um penteado.

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.

Cabo de 1,8 m

Cabo de alimentação de 1,8 m
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Especificações técnicas
• Potência: 650 W
• Comprimento do cabo: 1,8 m

Tipo de cabelo
• Resultado final: Liso, Volumoso
• Comprimento do cabelo: Comprido, Médio
• Espessura do cabelo: Médio, Espesso, Fino

Assistência
• 2 anos de garantia

Anexos
• Escova
• Escova com cerdas retrácteis
• Escova de pentear

Características
• Argola de suspensão
•
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