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2300 W
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Para uma secagem potente 

e cabelo brilhante
Proteja o seu cabelo e consiga resultados de secagem rápidos. Este secador inclui 
ThermoProtect para uma secagem rápida a uma temperatura de cuidado constante e 4 
vezes mais iões para o melhor resultado de brilho.

Penteados maravilhosos
• Motor de CC e 2300 W de potência
• Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo
• Concentrador ultra estreito para escovagem perfeita
• Difusor assimétrico para volume e caracóis naturais
• Jacto frio fixa o seu penteado

Menos danos para o cabelo
• Tratamento com 4 vezes mais iões para um cabelo sedoso, brilhante e sem frisado
• O ThermoProtect protege o seu cabelo contra o aquecimento excessivo

Fácil de usar
• Cabo de alimentação de 1,8 m
• Gancho de arrumação fácil para uma arrumação cómoda



 Para brilho sem frisado

Dê ao seu cabelo um tratamento iónico 
intenso. Este secador emite 4 vezes mais iões 
de carga negativa do que outros secadores. O 
resultado é um cabelo extremamente brilhante 
e sem frisado. Deixe-o brilhar!

Alta performance

Este secador ThermoProtect da Philips gera 
2300 W para um fluxo de ar rápido e potente. 
A combinação resultante de potência e 
velocidade torna a secagem e a modelação do 
seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

ThermoProtect contra aquecimento 
excessivo

A regulação de 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.

Controlo preciso

A velocidade e o calor necessários podem ser 
facilmente ajustados para criar um penteado 
final perfeito. Seis regulações diferentes 
garantem o controlo total para penteados 
precisos e modelados.

Concentrador ultra estreito de 11 mm

Resultados perfeitos e aparência cuidada com 
um concentrador ultra estreito para 
modelações precisas.

Volume e caracóis

O difusor tem um design assimétrico exclusivo 
moldado à cabeça, tornando a sua utilização 

mais simples e intuitiva. O difusor espalha o 
fluxo de ar pelo cabelo, secando-o de forma 
mais saudável, aumentando o volume e 
reduzindo o frisado, enquanto a massagem 
ajuda a estimular o couro cabeludo e a 
melhorar a vitalidade do cabelo.

Jacto frio

Uma função profissional obrigatória para 
modeladores de cabelo. O botão do jacto frio 
proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é 
utilizado depois de terminar a modelação para 
definir o penteado.

Cabo de 1,8 m

Utilização cómoda graças ao comprimento do 
cabo de alimentação de 1,8 m.
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Características
• Revestimento cerâmico: Não
• Jacto frio
• Difusor
• Dupla voltagem: Não
• Pega desdobrável: Não
• Argola de suspensão
• Modelação por iões
• Bico/concentrador
• Número de acessórios: 2
• Bolsa de viagem incluída: Não

Assistência
• 2 anos de garantia

Especificações técnicas
• Cor/acabamento: Preto mate
• Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
• Frequência: 50-60 Hz
• Motor: Motor de CC
• Potência: 2300 W
• Voltagem: 220-240 V
• Potência: 2300 W
•
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