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EXPRESS AIR BRUSH
 

ESCOVA ALISADORA 
[CF6220F0]

2 EM 1: 
SECA E ALISA EM SIMULTÂNEO
Com a escova Express Air Brush da 
Rowenta, secagem rápida e alisamento 
deslumbrante nunca foram tão fáceis! Esta 
inovadora escova 2 em 1 permite secar e 
alisar simultaneamente e diretamente em 
cabelo húmido. Com dupla eficácia de 
secagem, deixa-a no seu melhor em pouco 
tempo, tudo num gesto natural de pentear 
o cabelo. Descubra a solução perfeita de 
beleza “on-the-go”.

DUPLA EFICIÊNCIA DE SECAGEM
Sem fase de pré-secagem: a escova pode ser usada 

diretamente no cabelo molhado. Não é preciso secar o 
cabelo, apenas retirar o excesso de água com uma toalha. 

Poupe tempo e faça 2 tarefas numa só!

NOVO



CUIDADOS PESSOAIS ÍNDICE GERAL

DESIGN ERGONÓMICO
Fácil de usar e muito intuitiva, graças ao 
seu design ergonómico com uma pega 
confortável e cabo com rotação 360º. Para 
elevada conveniência e máxima liberdade 
de movimento.

WET & DRY
Pode ser utilizada em cabelo húmido ou 
molhado.

FÁCIL DE TRANSPORTAR, FÁCIL 
DE USAR
Com a escova alisadora consegue não só 
ótimos resultados numa só passagem e num 
movimento natural, como também a poderá 
transportar graças a seu design compacto 
para máxima conveniência. A bolsa de 
arrumação permite levá-la em viagem.
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TECNOLOGIA THERMO CONTROL
A estrutura intercalada para desembaraçar 
e as cerdas aquecidas permitem uma 
tensão ótima das madeixas do cabelo para 
resultados excelentes. Esta tecnologia 
é segura para o cabelo, com elevada e 
constante temperatura para um alisamento 
perfeito sem estragar o seu cabelo.

DUPLA EFICIÊNCIA DE SECAGEM 
Fluxo de ar potente e concentrado 
com difusão de calor através de cerdas 
aquecidas que envolve o cabelo. Resultado: 
elevada performance de secagem e 
alisamento eficiente

FUNÇÃO IONIC
Sistema de brilho com iões que reduz a 
eletricidade estática e o efeito frisado 
para um cabelo suave e radiante.

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3121040070949 6 30 5 150

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 120 x 100 x 405 (MM) 420 x 375 x 220 (MM) 1 200 x 800 x 1 234 (MM)

Peso 0,88 (KG) 5,28 (KG) 153 (KG)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO

Tipo Escova alisadora

Funções Secar e Alisar

RESULTADO/UTILIZAÇÃO

Revestimento Cerâmica

Níveis de temperatura 3

PROTEÇÃO E RESPEITO DO CABELO

Ajuste da temperatura  
de acordo com o tipo de cabelo

Sim

Dupla eficiência de secagem Sim

Tecnologia Thermo Control Sim

Sistema iónico Sim

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Grelha removível Sim

Cabo rotativo Sim

ACESSÓRIOS

Bolsa de transporte Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Branco e Rosa




