Folheto de pré-venda para Portugal (2018, Outubro 5)
Escova alisadora aquecida
• Área da escova extra grande
• Tecnologia ThermoProtect
• Revestimento em cerâmica de turmalina

BHH880/00

Cabelo naturalmente liso em 5 minutos*
Cabelo sedoso, brilhante e sem frisado
Consiga um cabelo naturalmente liso e brilhante em apenas 5 minutos. A nossa tecnologia ThermoProtect e o design de cerdas
trabalham em conjunto para obter um cabelo saudável e sem frisado.
Benefícios

Cuidado e protecção
• Revestimento em cerâmica de turmalina
• Tecnologia ThermoProtect
• 2 regulações de temperatura adequadas ao seu tipo de cabelo
• Design de cerdas triplo

Fácil de utilizar

• Escova plana e ampla
• Tempo de aquecimento rápido
• Luz indicadora de pronto a utilizar
• Cabo de 1,8 m para máxima flexibilidade
• Cabo giratório

StyleCare Essential

Características
Revestimento em cerâmica de turmalina

Tempo de aquecimento rápido

Revestimento em cerâmica de turmalina para um cabelo brilhante, macio e
sem frisado.

Pronta a usar em 50 segundos.

Tecnologia ThermoProtect

A tecnologia ThermoProtect mantém uma temperatura constante em toda a
escova para evitar o sobreaquecimento e proporcionar um cabelo protegido
com um aspeto saudável.

Luz indicadora de pronto a utilizar

A luz LED indica quando a escova está pronta a ser utilizada.
Cabo de 1,8 m

2 regulações de temperatura

Cabo de 1,8 m.
Duas regulações de temperatura (170 °C e 200 °C) para melhor se adequar
ao seu tipo de cabelo.

Cabo giratório

Design de cerdas triplo

Cabo rotativo para utilização confortável.

O design de cerdas triplo desembaraça e alisa suavemente, enquanto protege
o seu couro cabeludo do calor.
Escova plana

O design plano permite alisar mais cabelos numa só passagem.
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Especificações
Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os
conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

Tecnologias de cuidado
Revestimento em
cerâmica de turmalina
Protecção térmica

Voltagem

SIM

Assistência
2 anos de garantia

SIM

Altura
Largura
Profundidade
Peso líquido
Peso bruto
EAN
Número de produtos
incluídos
País de origem
Código do sistema
harmonizado

2 regulações
170 °C e 200 °C
Plana
116 C x 60 L
111
depois de 60 min.

Fácil de utilizar
Gancho de arrumação
Cabo giratório

SIM

32,00 cm
12,00 cm
6,00 cm
0,50 kg
0,63 kg
08710103857983
1
CN
851632

Embalagem exterior

SIM

Comprimento
Largura
Altura
Peso bruto
EAN
Número de embalagens para o consumidor

Especificações técnicas
Tamanho do produto
(mm)
Número total de
cerdas
Tipo de aquecedor
Indicador de luz LED
Comprimento do
cabo de alimentação

SIM

Dimensões da embalagem

Características
Regulações de
temperatura
Formato da escova
Área de escovagem
(mm)
Número de cerdas
aquecidas
Desligar automático

Universal V

350 C x 75 L x 48 D
247
PTC
Cor branca
1,8 m

36,90 cm
25,90 cm
18,20 cm
4,04 kg
18710103857980
6

* Medido em 33 mulheres com cabelos de comprimento médio. Teste efetuado na China.
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