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que e modele ao mesmo tempo - com o novo secador de cabelo modelador ProCare 
 Philips você cria estilos naturais e belos enquanto cuida de seu cabelo. A escova 
vadora é excelente para a criação de estilo liso natural sem danificar os fios.

Cabelos lindamente modelados
• Secador 1.000 W para ótimos resultados
• Escova térmica de 38 mm para amaciar os cabelos
• Escova com cerdas retráteis para modelar cachos com facilidade
• Concentrador de ar para um fluxo de ar direcionado
• Três ajustes flexíveis de calor e velocidade para maior controle
• Intensificador de volume para raízes
• Escova alisadora para cabelos mais lisos e naturais

Menos danos ao cabelo
• Cabelo mais bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz
• Melhor temperatura de secagem devido ao ThermoProtect
• Ajuste de ar frio para uma secagem mais suave
• Escovas com revestimento em cerâmica para maior segurança
• Menos superaquecimento com a tecnologia de distribuição uniforme de calor



 Tecnologia EHD avançada
A tecnologia Philips EHD significa que os 
acessórios são projetados para distribuir o 
calor de maneira uniforme. Isso garante calor 
seja sempre distribuído uniformemente, até 
mesmo em altas temperaturas, o que evitará 
danos causados pelo excesso de calor. Isso 
proporciona o máximo de proteção contra o 
superaquecimento e ajuda a manter os cabelos 
saudáveis e brilhantes.

Tratamento iônico

Condicionamento iônico com secagem 
antiestática. Os íons negativos eliminam a 
eletricidade estática, condicionam o cabelo e 
fecham as cutículas para intensificar o brilho. O 
resultado é um cabelo extremamente macio, 
sedoso e sem frizz.

Temperatura ThermoProtect
A temperatura ThermoProtect proporciona a 
temperatura de secagem perfeita e garante 
maior proteção contra o superaquecimento 
dos cabelos. Com o mesmo potente fluxo de 
ar, os resultados serão melhores e mais 
confortáveis.

1.000 W

Este secador de 1.000 W produz o nível ideal 
de fluxo de ar e de potência de secagem suave 
para você obter ótimos resultados todos os 
dias.

Escova térmica de 38 mm
A escova térmica tem um diâmetro mais largo 
de 38 mm. A largura do cilindro faz com que 
ela seja a ferramenta perfeita para a criação de 
estilos suaves e ondas.

Escova com cerdas retráteis
Este secador de cabelo modelador é muito fácil 
de usar e pode ser uma escova modeladora ou 
um modelador de cachos. As cerdas são 
retraídas para dentro da escova com o toque 
de um botão, para que você possa deslizar 
facilmente o modelador pelo seu cabelo. O 
resultado são lindos cachos.

Concentrador de ar
O concentrador de ar funciona direcionando o 
fluxo de ar para áreas específicas por meio da 
abertura. O resultado é uma modelagem 
precisa e um ótimo acabamento do penteado.

Intensificador de volume

O exclusivo e inovador intensificador de 
volume permite que você crie volume onde 
quiser - desde a raiz.

Escova alisadora
Com a inovadora escova alisadora você pode 
criar lindos penteados com um liso de 
aparência natural, sem causar danos ao cabelo.

Três ajustes flexíveis
A velocidade e o calor podem ser ajustados 
facilmente para você criar o resultado perfeito. 
Três ajustes flexíveis garantem uma 
modelagem precisa e personalizada.

Escovas com revestimento em cerâmica
As escovas têm um revestimento em cerâmica, 
para evitar o ressecamento. Ele ajuda espalhar 
o calor mais uniforme e evita a concentração 
de calor em um único ponto, o que causaria o 
superaquecimento e o ressecamento dos 
cabelos.

Ajuste de ar frio

O ar frio é um ajuste de baixo aquecimento 
que seca suavemente os cabelos, minimizando 
os danos. Essa função é adequada para todos 
os tipos de cabelo, especialmente para cabelos 
finos, ressecados ou danificados. Perfeito para 
o verão!
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Especificações técnicas
• Voltagem: 220 V
• Potência em watts: 1.000 W

Acessórios
• Concentrador de ar: Para fluxo de ar direcionado
• Escova com cerdas retráteis: Para cachos e ondas 

que não embaraçam
• Escova alisadora: Para penteados com lisos mais 

naturais
• Escova térmica: Para alisar e para ondas
• Intensificador de volume: Para dar volume na raiz

Tecnologias de cuidado
• Escovas com revestimento em cerâmica
• Tecnologia de íons
• Thermoprotect
• Tecnologia EHD

Fácil de usar
• Comprimento do cabo: 2 m
• Gancho de armazenamento
•
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