
 

 

Philips ProCare Auto 
Curler
Modelador de caracóis 
automático

Ferro em cerâmica e titânio
Motor sem escovas
3 reg. temperatura e 3 do 
temporizador
Resultados profissionais

HPS940/00
Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
com motor sem escovas e ferro em cerâmica e titânio
O modelador de caracóis automático Philips ProCare proporciona-lhe caracóis fabulosos. O 
motor profissional sem escovas e o ferro de aquecimento em cerâmica e titânio enrolam, 
aquecem e encaracolam automaticamente o cabelo para criar sempre caracóis perfeitos.

Resultados profissionais comparáveis a cabeleireiros
• Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
• Motor sem escovas profissional

Fácil de usar
• Ferro em cerâmica e titânio
• 3 regulações de temperatura e 3 regulações de temporizador para diferentes tipos de cabelo
• Aquecimento rápido em apenas 30 seg.
• Fácil de encaracolar, mesmo na parte de trás da cabeça
• Modelação à prova de calor
• Cabo rotativo com comprimento profissional de 2,0 m
• 3 direcções de encaracolamento ajustáveis



 Caracóis sempre fantásticos

O Modelador de caracóis automático ProCare 
da Philips enrola o cabelo no ferro aquecido e 
cria um caracol sempre perfeito.

Ferro em cerâmica e titânio

Ferro profissional em cerâmica e titânio para 
encaracolamento rápido, deslizamento suave e 
cabelo brilhante. O revestimento em cerâmica 
e titânio do ferro combina uma excelente 
condução de calor com uma superfície ultra 
suave para a criação de caracóis perfeitos.

Motor sem escovas profissional

Motor sem escovas profissional duradouro 
para criar caracóis em todas as direcções. 
Utilize para caracóis enrolados para a direita e 

para a esquerda perfeitamente uniformes para 
aspecto totalmente simétrico. Em alternativa, 
utilize a função de encaracolamento 
automático para uma combinação de caracóis 
em ambas as direcções para um aspecto 
totalmente natural.

3 reg. temperatura e 3 do temporizador

As 3 regulações de temperatura (170 °C; 
190 °C; 210 °C) e as 3 regulações do 
temporizador (12 seg.; 10 seg.; 8 seg.) ajudam 
a obter resultados excelentes, desde caracóis 
mais definidos a caracóis mais largos em 
diferentes tipos de cabelo. Por exemplo, a 
regulação de alta temperatura com o tempo de 
encaracolamento mais longo irá modelar os 
caracóis mais estreitos – ideal para cabelo mais 
grosso. A regulação de temperatura baixa 
combinada com o tempo de encaracolamento 
mais curto é ideal para cabelo que necessita de 
uma protecção extra do cabelo.

Tempo de aquecimento de 30 seg.

Aquecimento de alto desempenho para um 
tempo de aquecimento rápido de apenas 
30 segundos.

Fácil de encaracolar na parte de trás
O modelador de caracóis automático ProCare 
da Philips tem um design ergonómico e sensível 
que facilita a criação de caracóis perfeitamente 
uniformes por todo o cabelo, mesmo na parte 
de trás.

Modelação à prova de calor
A nossa nova e melhorada câmara assegura 
que não ocorrem queimaduras durante a 
modelação. Ao contrário dos modeladores de 
caracóis tradicionais, nunca queimará os 
dedos, porque o nosso design inteligente isola 
completamente o calor de todas as áreas 
exceto da zona dos cabelos tratados.

Cabo de 2,0 m

O cabo com comprimento profissional de 
2,0 m assegura flexibilidade melhorada e 
facilidade de manuseamento. Este cabo 
recomendado para profissionais facilita a 
utilização do modelador de caracóis 
automático ProCare da Philips onde desejar e 
proporciona-lhe muita liberdade espacial para 
conseguir a aparência que deseja.
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Especificações técnicas
• Voltagem: 110-240 V
• Regulações de temperatura: 210 °C - 190 °C - 

170 °C
• Tempo de aquecimento: < 30 segundos
• Comprimento do cabo de alimentação: 2,0 m
• Temperatura máxima: 210 °C
• Motor: Motor sem escovas
• 3 direcções de encaracolamento: Direita - 

alternada - esquerda
• Definições de temporizador: 8 seg - 10 seg - 12 seg

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Características
• Cabo giratório
• Revestimento em cerâmica e titânio
• Desligar automático: depois de 60 min.
• Sinal sonoro de caracol pronto
• Argola de suspensão

Acessórios
• Acessório para limpeza do ferro
• Acessório de separação
•
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