
 

Secador de cabelo

5000 Series

 
2100 W

Tecnologia de proteção térmica

2x cuidado iónico*

3 reg. de temperatura e 2 de
velocidade

 

BHD501/00

Secagem rápida sem danificar com o calor**

com tecnologia de proteção térmica

A tecnologia de proteção térmica proporciona-lhe a melhor proteção contra os

danos provocados pelo calor, ao controlar ativamente a temperatura do ar do

secador até ao nível ideal.

Tecnologia de proteção térmica

Tecnologia de proteção térmica para a melhor proteção térmica

Secagem potente

Secagem rápida para resultados profissionais com 2100 W

Cuidado e protecção

2 vezes mais cuidado iónico* para cabelo brilhante e sem frisado

Penteados maravilhosos

Controlo preciso com 6 regulações de calor e velocidade

Jacto frio para definir o seu penteado

Bico estreito para retoques e penteados detalhados



Secador de cabelo BHD501/00

Destaques Especificações

Tecnologia de proteção térmica

O sensor de deteção de sobreaquecimento

otimiza e controla ativamente a temperatura do

ar, protegendo o seu cabelo de eventuais

danos** causados por sobreaquecimento.

Desfrute de uma experiência de secagem sem

preocupações com a tecnologia de proteção

térmica.

2100 W de potência

Este secador de cabelo profissional de 2100 W

gera um fluxo de ar potente. A combinação

resultante da potência e da velocidade torna a

experiência de secagem e de modelação mais

rápida e mais fácil.

2x cuidado iónico*

Este potente sistema iónico gera até 40

milhões de iões por sessão de secagem,

intensificando o brilho do seu cabelo. Para que

possa desfrutar de um cabelo brilhante e sem

frisado.

6 regul. de calor e velocidade

Escolha facilmente a combinação de calor e

velocidade que funciona melhor para o seu

cabelo e estilo. Seis regulações diferentes

asseguram um controlo preciso para um

penteado personalizado.

Jacto frio

O botão do jato frio proporciona um jato

intenso de ar frio. Este é utilizado depois da

modelação para terminar e definir o penteado.

Bico de modelação de 14 mm

O bico estreito direciona o ar com precisão,

para retoques rápidos e para aperfeiçoar

pequenos detalhes do seu penteado.

Tecnologias de cuidado

Tecnologia de proteção térmica

Tecnologia iónica: 2 vezes mais iões*

Acessórios

Cabeça: 14 mm

Características

Regulações de calor/velocidade: 6

Jacto frio

Gancho de arrumação

Especificações técnicas

Potência: 2100 W

Motor: CC

Voltagem: 220-240 V

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Cor/Acabamento: Branco e metalizado

Assistência

2 anos de garantia mundial

 

* em comparação com BHD350 na regulação máxima

* * Ajuste da proteção térmica
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