
 

 

Philips
Modelador multiusos

6 acessórios de modelação
Temperatura de 190 °C
Revestimento cerâmico
Desligar automático

HP8698/00
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 modelador multiusos da Philips confere-lhe versatilidade para criar o penteado mais 
tual para todas as ocasiões, enquanto cuida do seu cabelo.

Penteados maravilhosos
• Pinça de 16 mm, escova redonda; placas de alisamento e de ondulação; 2 ganchos
• Temperatura de modelação de 190 °C para resultados duradouros

Menos danos
• Revestimento em cerâmica em todos os acessórios térmicos

Fácil de usar
• Função de desactivação automática após 60 min.
• Bolsa para arrumação fácil
• Indicador LED de pronto a utilizar



 6 acessórios para modelador de cabelo

O modelador multiusos Philips contém: pinça para 
encaracolar de 16 mm para cachos; escova redonda 
para pinça de 16 mm para criar volume adicional; 
alisador 2 em 1 reversível com placas para alisar e 
para ondular; dois ganchos do cabelo para uma 
modelação mais fácil.

Revestimento cerâmico

Revestimento em cerâmica para cuidar melhor do 
seu cabelo.

Temperatura de modelação de 190 °C

Temperatura de modelação de 190 °C assegura 
resultados duradouros enquanto minimiza o risco de 
danos para o cabelo.

Função de desactivação automática

A função de desligar automático foi concebida para 
proporcionar tranquilidade. Se for deixado ligado, o 
modelador de caracóis desliga-se automaticamente 
após 60 min.

Indicador de pronto a utilizar
A intermitência da luz LED pára quando o 
modelador está pronto a utilizar.

Bolsa
Bolsa para arrumação fácil
HP8698/00

Especificações
Acessórios
• Bolsa

Especificações técnicas
• Diâmetro do punho: 16 mm
• Tipo de aquecedor: PTC
• Tempo de aquecimento: 3 min.
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Voltagem: Universal

Características
• Desligar automático: depois de 60 min.
• Cabo giratório
•
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