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Secagem e modelação fáceis para cabelo

brilhante

Cuidado iónico para um cabelo belo e brilhante

Secar e modelar de uma só vez - o novo modelador a ar Essential Care da Philips

permite-lhe secar e modelar o seu cabelo em simultâneo, enquanto oferece o

cuidado máximo ao seu cabelo. Os seus 3 acessórios funcionam muito bem para

facilitar a criação de maravilhosos penteados naturais.

Penteados maravilhosos

Potência de modelação de 800 W para resultados maravilhosos

Escova térmica de 38mm para alisar o seu cabelo

Escova de cerdas retrácteis para enrolar facilmente

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

Três regulações flexíveis de calor e velocidade para maior controlo

Evitar danos

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

A melhor temperatura de secagem com ThermoProtect

Posição de ar frio para secagem extra suave

Fácil de utilizar

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Garantia mundial de 2 anos

Cabo de 1,8 m para máxima flexibilidade

Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda
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Destaques

Brilho e condicionamento

O tratamento por iões permite secar o cabelo

sem criar electricidade estática. Os iões com

carga negativa eliminam a electricidade

estática, tratam do seu cabelo e amaciam as

cutículas deste para intensificar o brilho e a

luminosidade. O resultado é um cabelo macio

e sem frisado com um brilho maravilhoso.

Temperatura ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a

temperatura de secagem perfeita e fornece

uma protecção adicional contra o aquecimento

excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar

potente, irá obter os melhores resultados de

uma forma cuidada.

800 W

Este modelador de 800 W cria um fluxo de ar

perfeito e possui uma potência de secagem

suave, para resultados maravilhosos todos os

dias.

Escova térmica de 38mm

A escova térmica tem um diâmetro extra largo

de 38 mm. A largura do corpo torna-a no

acessório de modelação perfeito para criar

penteados lisos e ondas.

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.

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.

Posição de ar frio

A regulação de ar frio permite-lhe secar o

cabelo a uma temperatura relativamente baixa

para minimizar os danos. Esta é

especialmente adequada para cabelos finos,

secos e danificados. É uma regulação perfeita

para o Verão quente!

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório roda o

cabo para evitar que os fios fiquem enrolados.

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.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Escova térmica de 38 mm: Para suavizar e

para ondas

Cabeça: Para um fluxo de ar direccionado

Escova com cerdas retrácteis: Para ondas e

volume na raiz

Alimentação

Voltagem: 220-240 V

Potência: 800 W

Tecnologias de cuidado

Tecnologia de iões

Protecção térmica

Fácil de utilizar

Gancho de arrumação

Cabo giratório
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