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TECNOLOGIA WET & DRY
Alisamento perfeito em cabelos secos ou húmidos de forma 

a poupar tempo e sair de casa no seu melhor.

WET&DRY PRO
 

ALISADOR WET & DRY
[SF5010F0]

ALISAMENTO 40% MAIS RÁPIDO*
O novo alisador Wet&Dry Pro da Rowenta 
foi desenhado para resultados ainda mais 
rápidos e fáceis. Descubra um alisador 
extremamente eficiente com o cabelo 
húmido ou seco, rápido de alisar graças 
às placas extra largas de 9 x 4,5 cm e 
ainda com revestimento Nano Ceramic, 
para total proteção do cabelo. Conte 
ainda com o sistema iónico para reduzir a 
eletricidade estática, deixando o cabelo 
suave ao toque.

*comparado com o cabelo completamente seco 
com um secador de cabelo e alisado com o alisador 
Rowenta SF16, Asia 2021 

NOVO
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SISTEMA IÓNICO
Elimina a eletricidade estática e o efeito 
frisado do cabelo, deixando-o mais suave 
e brilhante.

REVESTIMENTO NANO CERAMIC
Revestimento de elevada qualidade 
com micro partículas de cerâmica, que 
maximiza o alisamento e o brilho do 
cabelo.

EFICAZ NUMA SÓ PASSAGEM
As placas oscilantes ajustam-se sozinhas à 
espessura do cabelo, garantindo eficiência 
numa só passagem pela pressão que 
exercem no cabelo.

SISTEMA DE BLOQUEIO
Alisador intuitivo e fácil de usar, ideal para 
utilização frequente: sistema de bloqueio 
para fácil arrumação e cabo giratório para 
total liberdade de movimentos.

TEMPERATURA AJUSTÁVEL
6 níveis de temperatura dos 130ºC 
aos 230ºC que asseguram excelentes 
resultados em todos os tipos de cabelo.

DADOS LOGÍSTICOS

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

3121040084083 6 120 3 360

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 105 x 60 x 335 (MM) 235 x 195 x 352 (MM) 1 200 x 800 x 1 200 (MM)

Peso 0,617 (KG) 3,7 (KG) 222 (KG)

ECRÃ LCD
Simples e intuitivo de usar, para facilmente 
ajustar a temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO

Tipo Alisador

Função Alisar Wet&Dry

RESULTADO/UTILIZAÇÃO

Wet&Dry Sim

Temperatura regulável 130ºC a 230ºC

Ecrã LCD

Dimensão das placas 4,5 cm

Placas oscilantes Sim

Revestimento Ultrashine Nano Ceramic

PROTEÇÃO E RESPEITO DO CABELO

Sistema Ionic Sim - Duplo Sistema Ionic

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Aquecimento rápido 30 seg

Cabo rotativo Sim

Auto-off Sim

Lock System Sim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Branco e cinza

Reparável por 10 anos Sim

PLACAS EXTRA LARGAS
Desenhado para rápidos resultados 
mesmo em cabelo grosso, placas extra 
largas - 9x4,5cm, para um alisamento fácil 
e rápido em todos os tipos de cabelo.
*vs alisador SF16 da Rowenta, com placas 
standard 9x2,5cm

CUIDADOS PESSOAIS ÍNDICE GERAL


