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Secador de cabelo 
modelador

Escova para dar volume
Cerâmico

HP8665/81
Seque e modele com conforto

A escova de volume dinâmica é modelador giratório a ar que oferece a maneira mais confortável de 

secar e modelar os cabelos de uma só vez. Ela utiliza cerdas naturais para deixar os cabelos mais macios 

e com menos fricção. O ajuste especial "Care" garante a melhor temperatura para secar os cabelos

Cabelos lindamente modelados
• 1.000 W para resultados profissionais
• Escova com cerdas naturais: duas cabeças (30 mm e 50 mm)

Menos danos ao cabelo
• Cabelo mais bem tratado: com condicionamento iônico e sem frizz
• Cabelo mais bem tratado com cerâmica e calor infravermelho
• Melhor temperatura de secagem com ajuste "Care"
• Cerdas naturais para deixar os cabelos mais macios e com menos fricção

Fácil de usar
• A escova pode ser girada em ambas as direções
• As tampas da escova protegem as cerdas de possíveis danos
• Dois ajustes diferentes de velocidade da rotação



 Duas maneiras de rotação

A escova pode ser girada em ambas as direções para 
facilitar o uso e a criação de diversos tipos de 
penteado.

Tampas da escova

As tampas da escova protegem as cerdas de 
possíveis danos durante o armazenamento da escova 
dinâmica de volume.

Ajuste "Care"

A temperatura "Care" 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.

Cabelo mais bem tratado com cerâmica

Os elementos de cerâmica com calor infravermelho 
ajudam a secar os cabelos e protegê-los do 
superaquecimento, sem comprometer a velocidade 
e o desempenho.

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.

Cerdas naturais

Algumas cerdas naturais são usadas na escova para 
deixar os cabelos mais macios. Com menos fricção, 
os cabelos ficam menos danificados.
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Especificações
Especificações técnicas
• Potência em watts: 1.000 W
• Comprimento do cabo: 1,8 m
• Cor/acabamento: branca e roxa

Recursos
• Revestimento em cerâmica
• Cabo giratório
• Definições: 3 ajustes de temperatura/velocidade
• Condicionamento iônico
• Argola para pendurar

Acessórios
• Escova com cervas naturais misturadas: Duas 

cabeças da escova (30 mm e 50 mm)

Tipo de cabelo
• Resultado: Volumoso
• Comprimento dos cabelos: Longo, Médio
• Espessura dos fios: Médio, Grosso, Fino

Serviço
• Dois anos de garantia
•
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