
 

 

Philips Prestige Pro
Alisador

Placas oscilantes em titânio
Controlo preciso de 230 °C
Cuidado iónico: cabelo brilhante
Tempo de aquecimento de 10 seg.
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 alisador Philips Prestige Pro oferece um desempenho profissional rápido com placas 
cilantes em titânio. Comece de imediato com apenas 10 segundos de tempo de 
uecimento e desfrute de um controlo ideal com regulações de temperatura digitais.

Penteados maravilhosos
• Placas revestidas a titânio para um alisamento rápido e simples

Menos danos para o cabelo
• Evite quebras do cabelo com placas oscilantes
• Cuidado iónico para cabelo macio e brilhante sem frisado

Fácil de utilizar
• Placas compridas de 100 mm para um alisamento rápido e fácil
• Tempo de aquecimento instantâneo de apenas 10 seg.
• Cabo de 2,5 m de comprimento
• Regulações digitais de temperatura para controlo total
• Cobertura de protecção térmica
• Garantia de 2 anos, mais 3 anos adicionais mediante registo online



 Placas revestidas a titânio

Placas profissionais revestidas a titânio para 
melhor condução de calor. O material 
superior da placa é resistente e transfere o 
calor rapidamente, o que resulta num 
alisamento rápido e suave.

Placas alisadoras oscilantes

As placas oscilantes movem-se quando é 
aplicada demasiada pressão durante o 
alisamento. Isto protege contra danos no fio de 
cabelo e, consequentemente, evita quebras de 
cabelo.

Placas profissionais compridas

As placas compridas de 100 mm permitem um 
melhor contacto com o cabelo para ajudar a 
obter alisamentos com um resultado perfeito 
de forma mais simples e em menos tempo.

Cuidado iónico

Os iões com carga negativa eliminam a 
eletricidade estática, tratam do seu cabelo e 
amaciam as cutículas do cabelo para intensificar 
o brilho e a luminosidade. Isto resulta num 
cabelo macio, brilhante e sem frisado.

Tempo de aquecimento de 10 seg.

O aquecimento de alto desempenho utilizado 
em conjunto com as placas em titânio permite 
um tempo de aquecimento instantâneo de 
apenas 10 segundos. É só ligar o alisador e 
começar a alisar.

Regulações digitais da temperatura

Defina e penteie facilmente o seu cabelo com 
regulações de temperatura variáveis de 140 a 
230 °C. A combinação única da roda de 
regulação da temperatura e do visor digital 

proporciona-lhe um controlo preciso para 
resultados profissionais.

Cabo de 2,5 m

O cabo profissional de 2,5 m de comprimento 
reforça a facilidade de utilização em qualquer 
local.

Cobertura de protecção térmica

Um acessório prático que lhe permite guardar 
o alisador rapidamente após a utilização.

Garantia de longa duração
Prolongue a garantia de 2 anos com 3 anos 
adicionais com o registo online do seu produto 
no prazo de 3 meses após a compra.
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Tecnologias de cuidado
• Cuidado iónico
• Placas oscilantes

Especificações técnicas
• Voltagem: 110-240 V
• Tipo de aquecedor: Aquecimento de alto 

desempenho
• Tempo de aquecimento: 10 segundos

• Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m
• Temperatura máxima: 230 °C

Características
• Cabo giratório
• Argola de suspensão

Assistência
• 2 anos de garantia mundial: Mais 3 anos mediante 

registo
•
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