
Secador

• Tecnologia MoistureProtect
• Poder de secagem de 1900 W
• Tratamento iônico p/ cabelos brilhantes

HP8281/81

Cabelos lindos e brilhantes com
MoistureProtect
 

Intensifica o brilho e preserva a umidade natural do cabelo

 
O secador de cabelos MoistureProtect possui um sensor infravermelho que mede constantemente a temperatura ideal para secar

seu cabelo, preservando sua umidade natural.

Benefícios

Tecnologia MoistureProtect
• A tecnologia MoistureProtect preserva a umidade natural dos

cabelos
• Sensor inteligente MoistureProtect
 
Cabelos lindamente modelados
• Tratamento iônico que deixa os cabelos brilhantes, macios e sem

frizz
 

Tecnologia de tratamento
• O ThermoProtect evita o superaquecimento do cabelo
 
Fácil de usar
• Potência de secagem com alto desempenho e 1900 W de velocidade
• Seis ajustes de velocidade e temperatura para controle ideal
• Jato de ar frio para modelar
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Características

Tecnologia MoistureProtect

A tecnologia MoistureProtect controla e adapta sua temperatura para reforçar
o brilho e preservar a hidratação natural de seus cabelos. Protege os cabelos
contra o superaquecimento, garantindo sempre a temperatura ideal. Tenha
cabelos lindos protegidos por dentro e por fora.

Sensor MoistureProtect

O sensor infravermelho MoistureProtect controla e adapta continuamente a
temperatura de secagem de acordo com as necessidades de seus cabelos. O
sensor inteligente mede a temperatura do cabelo durante a secagem para
evitar desidratação e dano das cutículas. Manter a umidade significa cabelos
mais macios, sedosos e saudáveis. Você pode ligar ou desligar o sensor
conforme suas necessidades.

Poder de secagem de 1900 W

Este secador profissional de 1900 W tem seis ajustes de velocidades/
aquecimento. Sua combinação de potência, velocidade e tecnologia permite
secar e modelar seu cabelo de forma rápida, fácil e delicada.

Trat. iônico

Os íons negativos carregados eliminam a eletricidade estática, condicionam o
cabelo e fecham as cutículas para intensificar o brilho de seus cabelos. O
resultado é um cabelo macio, sem frizz e extremamente brilhante.

Temperatura ThermoProtect

A temperatura do ThermoProtect garante a temperatura de secagem perfeita
para seu tipo de cabelo. Uma experiência de secagem poderosa e delicada que
fornece os melhores resultados de forma cuidadosa.

6 ajustes de velocidade/aquecimento

Seis ajustes de velocidade e temperatura colocam você no controle. O fluxo
de ar suave e a temperatura elevada permitem criar lindos cachos com o
difusor. Tenha cabelos perfeitamente suaves de forma rápida usando o fluxo
de ar forte e a temperatura elevada.

Jato de ar frio

O botão do jato de ar frio proporciona um fluxo intenso de ar frio. Ele pode
ser usado após a modelagem para dar o toque final e definir o penteado. O ar
frio oferece resultados mais duradouros, mantendo seu penteado exatamente
no lugar.

Especificações
Nota: este é um folheto de pré-venda. Os conteúdos deste folheto contém informações atualizadas para o país mencionado acima. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio. A Philips não aceita nenhuma responsabilidade com relação aos conteúdos desse folheto.

Tecnologias de cuidado
Tecnologia Moisture-
Protect

Sim

Tratamento iônico Sim

Recursos
Jato de ar frio Sim

Ajustes de velocidade
e temperatura

6 [6]

Especificações técnicas
Potência em watts 1900 W
Comprimento do
cabo

2,5 m

Motor DC

Prestige
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Frequência 50 a 60 Hz
Voltagem 127 volt

Design
Cor Branco-pérola e ouro rosa

Acessórios
Acessórios Bocal

Difusor

Serviço
Garantia internaci-
onal de dois anos

Sim

Prestige
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