
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully 

www.philips.com/welcome.

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it 
for future reference.

WARNING: Do not use this appliance 
near water. 
When the appliance is used in a 
bathroom, unplug it after use since 
the proximity of water presents a risk, 
even when the appliance is switched 
off.
WARNING: Do not use this appliance 
near bathtubs, showers, basins 
or other vessels containing 
water.
Always unplug the appliance after use.
If the mains cord is damaged, you 
must have it replaced by Philips, a 
service centre authorised by Philips or 

avoid a hazard.
This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge 
if they have been given supervision 
or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. 
Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision. 
Before you connect the appliance, 
ensure that the voltage indicated on 
the appliance corresponds to the local 
power voltage.

Do not use the appliance for any 
other purpose than described in this 
manual.
When the appliance is connected 
to a power supply, never leave it 
unattended.
Never use any accessories or 
parts from other manufacturers 

recommend. If you use such 
accessories or parts, your guarantee 
becomes invalid.
Do not wind the power cord round 
the appliance.
Wait until the appliance has cooled 
down completely before you store it.
Pay full attention when using the 
appliance since it could be extremely 
hot. Only hold the handle as other 
parts are hot and avoid contact with 
the skin.
Always place the appliance with the 

surface. The hot heating plates should 
never touch the surface or other 

Avoid the mains cord from coming 
into contact with the hot parts of the 
appliance.
Keep the appliance away from 

it is switched on.
Never cover the appliance with 
anything (e.g. a towel or clothing) 
when it is hot. 
Only use the appliance on dry hair. Do 
not operate the appliance with wet 
hands. 
Keep the heating plates clean and free 
of dust and styling products such as 
mousse, spray and gel. Never use the 
appliance in combination with styling 
products. 
The heating plates has titanium 
coating. This coating might slowly wear 
away over time. However, this does 
not affect the performance of the 
appliance. 
If the appliance is used on color-
treated hair, the heating plates may be 

always consult their distributor. 
Always return the appliance to a 
service centre authorized by Philips 
for examination or repair. Repair by 

extremely hazardous situation for the 
user. 

openings to avoid electric shock.

This Philips appliance complies with all applicable standards and 

Environment
Do not throw away the appliance with the normal household 

point for recycling. By doing this, you help to preserve the 
environment.

The Philips Pro range has been developed to offer you the best 
performance, whilst perfectly taking care of your hair. We have been 
working together with leading stylists to learn what makes a product 
professional for consumers and to develop products accordingly. 
The Philips Pro straightener offers the best a straightener needs: 

conduction for fast straightening with optimal pressure. It also offers 
a 10 second heat-up time for immediate straightening and digital 
temperature control, which can be controlled by the rheostat wheel.We 

Titanium coated plates, used professionally, are valued for their 
robustness and quick heat transfer, resulting in faster straightening. 

3 Overview of the Straightener
a 

b Heat cover/Storage cap
c 

d 

e 

f Power on/off
g 

h Hanging loop

Notes
Always select a lower setting when you use the straightener for the 

Use the straightener only when your hair is dry.
Frequent users are recommended to use heat protection products 
when straightening.

1 Connect the plug to a power supply socket and remove the storage 
cap.

2 Slide and hold the  lock (  ) until the LCD screen lights up.
 » The default temperature setting is displayed on the LCD screen 
(  ).

3 Rotate the temperature control clockwise or anti-clockwise (  ) to 
select a suitable temperature setting for your hair.

Note: It is not recommended to regularly use temperature above 
200°C to avoid damage to your hair. 

Hair Type Temperature Setting

Coarse, curly, hard-to-straighten Mid to High  
(180°C and above)

Fine, medium-textured or softly waved Low to Mid  
(150°C to 180°C )

Pale, blonde, bleached or color-treated Low (Below 150°C)

 » When the heating plates are heating up, the temperature digits 
will blink. 
 » When the heating plates have reached the selected temperature, 
the temperature digits stop blinking. 
 » If the appliance is powered on, ions are automatically and 
continuously dispensed from the outlet (  ), reducing frizz and 
providing additional shine. 

ThermoGuard prevents you from unintentional heat exposure above 
200°C. When you increase the temperature above 200°C, the 
temperature will increase only 5°C by each step. 

The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 60 
minutes, the appliance switches off automatically. You can re-start the 
appliance by sliding and holding the  lock until the LCD screen lights 
up. 
4 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for 

straightening.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
5 Place your hair between the titanium straightening plates(  ) and 

6 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion 
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping in order to 
prevent overheating.

motion inwards (or outwards) when it reaches the hair ends and 
let the hair glide off the plates. 

7 To straighten the rest of your hair, repeat steps 4 to 6.
8 

hairspray.
Tip: Do not brush your hair while setting your hair style. 

:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates with a damp cloth.
4 Store it in a safe and dry place, free of dust. You can hang it with the 

hanging loop (  ) and lock the plates with the supplied cap (  ). 

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if 
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com 

Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
2-year warranty plus 3 years when you register the product online 
within 3 months of the purchase.

Españo
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para 

producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y 
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: No utilice este 
aparato cerca del agua. 
Si utiliza el aparato en el cuarto de 
baño, desenchúfelo después de usarlo. 
La proximidad de agua representa 
un riesgo, aunque el aparato esté 
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este 
aparato cerca del agua ni 
cerca de bañeras, duchas, 
cubetas u otros recipientes 
que contengan agua.
Desenchufe siempre el aparato 
después de usarlo.
Si el cable de alimentación está 
dañado, deberá ser sustituido por 
Philips, por un centro de servicio 
autorizado por Philips o por personal 

situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por 
niños a partir de 8 años y por 
personas con su capacidad física, 
psíquica o sensorial reducida y por 
quienes no tengan los conocimientos 
y la experiencia necesarios, si han 
sido supervisados o instruidos acerca 
del uso del aparato de forma segura 
y siempre que sepan los riesgos que 
conlleva su uso. No permita que 

Los niños no deben llevar a cabo 
la limpieza ni el mantenimiento sin 
supervisión. 
Antes de enchufar el aparato, 

en el mismo se corresponde con el 

No utilice este aparato para otros 

manual.

cuando esté enchufado a la fuente de 
alimentación.
No utilice nunca accesorios ni piezas 
de otros fabricantes o que Philips no 

hace, quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de alimentación 
alrededor del aparato.
Espere a que se enfríe completamente 
el aparato antes de guardarlo.
Preste total atención cuando utilice 
el aparato, ya que puede estar muy 
caliente. Agarre solo el mango, ya que 
el resto de piezas están calientes, y 
evite el contacto con al piel.
Coloque siempre el aparato con el 

estable y resistente al calor. Las placas 
de calentamiento calientes nunca 

Evite que el cable de alimentación 
entre en contacto con las piezas 
calientes del aparato.

encendido.

con una toalla o ropa) mientras esté 
caliente. 
Utilice el aparato sólo sobre el pelo 
seco. No utilice el aparato con las 

Mantenga las placas de calentamiento 
limpias y sin polvo ni productos para 
moldear el pelo, tales como espuma 
moldeadora, laca o gel. Nunca utilice 

moldear. 
Las placas de calentamiento tienen 
un revestimiento de titanio. Este 
revestimiento se puede desgastar 
lentamente con el tiempo. No 
obstante, esto no afecta al 
rendimiento del aparato. 
Si se utiliza el aparato con cabello 
teñido, las placas de calentamiento 
pueden mancharse. Antes de utilizarlo 

su distribuidor. 
Lleve siempre el aparato a un centro 
de servicio autorizado por Philips 
para su comprobación y reparación. 
Las reparaciones llevadas a cabo por 

lugar a situaciones extremadamente 
peligrosas para el usuario. 
Para evitar descargas eléctricas, no 

aberturas.

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables 
sobre exposición a campos electromagnéticos. 

su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio 
ambiente.

La gama Philips Pro
rendimiento, a la vez que cuida perfectamente del pelo. Hemos 

un producto sea profesional para los consumidores y para desarrollar 
productos en consecuencia. La plancha para el pelo Philips Pro ofrece lo 

de titanio duradero, lo que ofrece una conducción del calor fantástica 
para alisar rápidamente con la presión óptima. También ofrece un 
tiempo de calentamiento de 10 segundos para alisar de forma 
inmediata y control digital de temperatura, que se puede controlar 
mediante la rueda del reóstato. Esperamos que disfrutes utilizando la 
plancha para el pelo Pro por mucho tiempo.

Las placas revestidas de titanio, utilizadas profesionalmente, son 
apreciadas por su solidez y transferencia rápida del calor, lo que permite 
alisar con rapidez. 

para el pelo
a 

b 
almacenamiento

c 

d 

e 

f 

g 

h Anilla para colgar

Notas

utilice la plancha por primera vez.
Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco.
Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos para 
proteger el pelo cuando lo alisen.

1 
almacenamiento.

2 Deslice y mantenga el botón  (  ) hasta que se encienda la 
pantalla LCD.
 »
pantalla LCD (  ).

3 Gire el control de temperatura a la derecha o la izquierda (  ) para 

Nota: No es recomendable utilizar regularmente una temperatura 
superior a 200 °C para evitar daños en el pelo. 

Tipo de cabello Posición de temperatura

Grueso, rizado o difícil de alisar Media a alta (180 °C o superior)

Fino, de textura media o 
ligeramente ondulado

Claro, rubio, decolorado o 
teñido

 » Cuando las placas alisadoras estén calientes, los dígitos de 
temperatura parpadearán. 
 » Cuando las placas alisadoras alcancen la temperatura 

 » Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de forma 
automática y constante a través de la salida (  ), lo que reduce 
el encrespado y proporciona más brillo. 
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2-year warranty plus 3 years when you register the product online 
within 3 months of the purchase

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

3140 035 37612



ThermoGuard evita que la exposición al calor supere de forma no 
intencionada los 200 °C. Si sube la temperatura por encima de 200 °C, 
esta aumentará solo en intervalos de 5 °C. 

El aparato está equipado con una función de apagado automático. 
Después de 60 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Puede 
volver a encender el aparato, deslizando y manteniendo el botón  
hasta que la pantalla LCD se ilumine. 
4 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para 

alisarlo.
Nota: En el caso de cabello más grueso, es recomendable dividirlo en 
más mechones.
5 Ponga el pelo entre las placas alisadoras de titanio ( 

6 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento 
(máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para 
evitar que se caliente en exceso.

Para crear formas, gire lentamente la plancha para el pelo en un 
movimiento semicircular hacia dentro (o hacia fuera) cuando 

las placas. 
7 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 6.
8 

:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Puede guardarlo 

colgándolo por su anilla (  ) y bloquear las placas con la tapa 
suministrada (  ). 

5 Garantía y servicio

si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en  
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto 
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, 

2 años de garantía más 3 años al registrar el producto en línea en un 
plazo de 3 meses a partir de la fecha de compra.

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar 
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o 
aparelho e guarde-o para consultas futuras.

AVISO: não utilize este aparelho perto 
de água. 
Quando o aparelho for utilizado numa 
casa-de-banho, desligue-o da corrente 
após a utilização, uma vez que a 
presença de água apresenta riscos, 
mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: não utilize este aparelho 
perto de banheiras, chuveiros, 
lavatórios ou outros 
recipientes que contenham 
água.
Desligue sempre da corrente após 
cada utilização.

sempre substituído pela Philips, por 
um centro de assistência autorizado 
da Philips ou por pessoal devidamente 

de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado 
por crianças com idade igual ou 
superior a 8 anos e por pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou com falta 
de experiência e conhecimento, caso 
tenham sido supervisionadas ou lhes 

à utilização segura do aparelho e se 
tiverem sido alertadas para os perigos 
envolvidos. As crianças não podem 
brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção do utilizador não podem 
ser efectuadas por crianças sem 
supervisão. 

de que a tensão indicada no mesmo 
corresponde à tensão do local onde 
está a utilizá-lo.

que não o descrito neste manual.
Nunca deixe o aparelho sem vigilância 
quando este estiver ligado a uma 
fonte de alimentação.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou 
peças de outros fabricantes ou que 

recomendado. Se utilizar tais 
acessórios ou peças, a garantia 
perderá a validade.

volta do aparelho.
Aguarde até o aparelho arrefecer 
completamente antes de o guardar.
Tenha muito cuidado ao utilizar 
o aparelho, pois este pode estar 
extremamente quente. Segure apenas 
pela pega, visto que as outras peças 
estão quentes, e evite o contacto com 
a pele.
Coloque sempre o aparelho com o 
suporte numa superfície plana, estável 
e resistente ao calor. As placas de 
aquecimento quentes nunca devem 
tocar na superfície nem noutros 

em contacto com as partes quentes 
do aparelho.
Mantenha o aparelho afastado de 

quando estiver ligado.
Nunca cubra o aparelho (p. ex., com 
toalhas ou roupa) quando estiver 
quente. 
Utilize apenas o aparelho sobre 
cabelos secos. Não utilize o aparelho 
com as mãos molhadas. 
Mantenha as placas de aquecimento 
limpas e sem pó e produtos de 
modelação para o cabelo como 
espuma, laca e gel. Nunca utilize 
o aparelho em combinação com 
produtos de modelação do cabelo. 
As placas de aquecimento são 
revestidas a titânio. Este revestimento 
poderá desgastar-se com o passar do 
tempo. No entanto, isto não afecta o 
desempenho do aparelho. 
Se o aparelho for utilizado em cabelos 
pintados, as placas de aquecimento 

sempre o seu distribuidor. 
Leve sempre o aparelho a um 
centro de assistência autorizado da 

uma situação extremamente perigosa 
para o utilizador. 

nas aberturas para evitar choques 
eléctricos.

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis 
relativos à exposição a campos electromagnéticos. 

domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao 

A gama Philips Pro foi desenvolvida para lhe oferecer o melhor 
desempenho, enquanto cuida do seu cabelo de forma perfeita. 

desenvolver produtos de acordo com o que aprendemos. O alisador 

uma óptima condução de calor para um alisamento rápido com a 
pressão ideal. Este também oferece um tempo de aquecimento de 
10 segundos para um alisamento imediato e um controlo digital de 
temperatura, que pode ser controlado por um reóstato. Esperamos que 
desfrute da utilização do alisador Pro durante muito tempo!
Placas em titânio

robustez e transferência rápida de calor, o que resulta num alisamento 
mais rápido. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

Notas
Seleccione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o 
alisador pela primeira vez.
Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
Recomendamos que utilizadores frequentes utilizem produtos de 
protecção térmica para o alisamento.

1 
armazenamento.

2 Desloque o botão  (  ) e segure-o até o ecrã LCD se acender.
 »  ).

3 Rode o controlo de temperatura para a direita ou para a esquerda  
(  ) para seleccionar uma regulação da temperatura apropriada 
para o seu cabelo.

Nota: não recomendamos a utilização frequente de temperaturas 
superiores a 200 °C para evitar danos no seu cabelo. 

Tipo de cabelo Regulação da temperatura

Cabelo grosso, encaracolado, 
difícil de alisar

Média a alta (180 °C ou superior)

intermédia, ligeiramente ondulado
Baixa a média (150 °C a 180 °C)

Cabelo claro, louro, pintado Baixa (inferior a 150 °C)

 » Quando as placas de aquecimento estão a aquecer, os dígitos da 

 » Quando as placas de aquecimento alcançarem a temperatura 
seleccionada, a intermitência dos dígitos de temperatura pára. 
 »
de forma contínua pela respectiva saída (  ), reduzindo o frisado 
e fornecendo um brilho adicional. 

superiores a 200 °C. Quando a temperatura ultrapassa os 200 °C, a 
temperatura é aumentada em intervalos de apenas 5 °C. 

O aparelho está equipado com uma função de desactivação automática. 
Depois de 60 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Pode 
reiniciar o aparelho deslocando e segurando o bloqueio  até o ecrã 
LCD se acender. 
4 Penteie o seu cabelo e faça uma madeixa inferior a 5 cm de largura 

para alisar.
Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais 
madeixas.
5 Coloque o seu cabelo entre as placas alisadoras em titânio (  ) e 

aperte bem as pegas para fechar as placas.
6 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só 

movimento (máx. 5 segundos) da raiz até às pontas, sem parar para 
evitar um aquecimento excessivo.

Para enrolar as pontas, rode lentamente o alisador num 
movimento em semi-círculo para dentro (ou para fora) quando 
este alcançar as pontas do cabelo e deixe o cabelo deslizar para 
fora das placas. 

7 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 4 a 6.
8 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma 

:
1 
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas alisadoras com um pano húmido.
4 Guarde-o num local seguro, seco e sem pó. Pode pendurá-lo pela 

argola de suspensão (  ) e bloquear as placas com a protecção 
fornecida (  ). 

acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em 
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente 
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de 
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente 

Garantia de 2 anos com 3 anos extra se registar o seu produto online 
num período de 3 meses após a compra.

todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu 
produto no site www.philips.com/welcome.

1 Importante
Leia este manual atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para 
consultas futuras.

AVISO: não use este aparelho 
próximo à água. 
Quando usar o aparelho no banheiro, 
tire-o da tomada após o uso, pois 
a proximidade da água é um risco, 
mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: não use este aparelho 
próximo a banheiras, 
chuveiros, pias ou outros 
recipientes que contenham 
água.
Sempre desconecte o aparelho da 
tomada após o uso.
Se o cabo de energia estiver 

pela Philips, por uma das assistências 
técnicas autorizadas da Philips ou por 

Este aparelho pode ser usado por 
crianças a partir de 8 anos e pessoas 
com capacidades físicas, mentais 
ou sensoriais reduzidas ou com 
pouca experiência e conhecimento, 

instruídas sobre o uso e os riscos. 
Não deixe o aparelho ao alcance 
de crianças. Crianças não devem 
realizar limpeza ou manutenção sem a 
supervisão de um adulto. 
Antes de conectar o aparelho à 

indicada no aparelho corresponde à 
tensão da rede elétrica local.

Não use o aparelho para nenhum 

manual.
Quando o aparelho estiver conectado 
a uma tomada elétrica, nunca deixe-o 
sem vigilância.
Nunca use acessórios ou peças de 

Philips. Caso contrário, a garantia será 
anulada.
Não enrole o cabo de energia em 
volta do aparelho.
Espere o aparelho esfriar 
completamente antes de guardá-lo.
Tenha muito cuidado ao usar 
o aparelho, pois ele pode estar 
extremamente quente. Segure 

estão quentes e evite o contato com 
a pele.
Sempre coloque o aparelho com o 
suporte em uma superfície plana e 
resistente a calor. Não deixe que as 
placas de aquecimento entrem em 
contato com a superfície ou outro 

Não deixe que o cabo de energia 
entre em contato com as partes 
quentes do aparelho.
Quando o aparelho estiver ligado, 

Nunca cubra o aparelho (por 
exemplo, com toalhas ou roupas) 
enquanto ele estiver quente. 
Só utilize o aparelho em cabelos 
secos. Não use o aparelho com as 
mãos molhadas. 
Mantenha as placas de aquecimento 
limpas e sem poeira e produtos de 
modelagem, como mousse, gel e spray. 
Nunca use o aparelho com produtos 
de modelagem. 
As placas de aquecimento possuem 
revestimento em titânio. O 
revestimento desgasta lentamente 
conforme o uso. Isso não afeta o 
desempenho do aparelho. 
Se o aparelho for usado em cabelos 
tingidos, as placas de aquecimento 

consulte o distribuidor do produto. 

se a uma das assistências técnicas 
autorizadas da Philips. O conserto 

aberturas para evitar choque elétrico.

aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos 
eletromagnéticos. 

A linha Philips Pro foi desenvolvida para oferecer a você o melhor 
desempenho, sem deixar de cuidar de seus cabelos com perfeição. 

desenvolver produtos adequadamente. A chapa alisadora Philips Pro 
oferece as melhores características de que uma chapa precisa: chapas 

excelente condução de calor para alisamento rápido e com a pressão 
ideal. Ele também oferece tempo de aquecimento de dez segundos 

pela roda de reostato. Esperamos que você aproveite e use a chapa 
alisadora Pro durante muito tempo!

As chapas revestidas de titânio (usadas no mercado) são valorizadas 
pela rigidez e pela rápida transferência de calor, que resulta em 
alisamento mais rápido. 

a 

b 

c 

d 

e Termostato

f 

g 

h 

Notas

a chapa alisadora pela primeira vez.
Utilize a chapa alisadora apenas com o cabelo seco.
Caso você utilize o produto com muita frequência, é aconselhável 
sempre usar produtos de proteção contra o calor ao alisar o cabelo.

1 Conecte o plugue à tomada de energia e remova a tampa 
armazenamento.

2 Deslize e mantenha a trava  (  ) pressionada até a tela LCD 
acender.
 »  ).

3 Gire o termostato para a direita ou para a esquerda (  ) para 

Observação: não recomendamos usar regularmente temperaturas 
acima de 200° C para evitar danos aos cabelos. 

Tipo de cabelo

Grosso, cacheado ou difícil de 
alisar

Média a alta (180 °C e superior)

Fino, de textura média ou 
levemente ondulado

Baixa a média (150 °C a 180 °C)

Claro, loiro, descolorido ou tingido Baixa (inferior a 150 °C)

 » Durante o aquecimento das chapas, os dígitos de temperatura 
piscarão. 
 » Quando as chapas alcançam a temperatura selecionada, os dígitos 
de temperatura param de piscar. 
 » Se o aparelho for acionado, os íons serão distribuídos de forma 
automática e contínua pela tomada (  ), reduzindo o frizz e 
fornecendo brilho adicional. 

ThermoGuard impede a exposição involuntária ao calor acima de  
200 °C. Quando você aumenta a temperatura para mais de 200 °C, ela 
aumentará apenas 5 °C por vez. 

O aparelho é equipado com uma função de desligamento automático. 
Depois de 1 hora, o aparelho desliga automaticamente. Você pode 
reiniciar o aparelho deslizando e mantendo a trava  pressionada até a 
tela LCD acender. 
4 Penteie o cabelo e separe uma mecha com menos de 5 cm para o 

alisamento.
Observação: ao usar em cabelos mais grossos, separe-os em mais 
mechas.
5 Coloque uma mecha de cabelo entre as chapas alisadoras de titânio 

( 
6 Deslize a chapa alisadora para baixo ao longo do comprimento dos 

cabelos, fazendo um único movimento (no máx. por cinco segundos), 
da raiz até as pontas, sem parar, para evitar o sobreaquecimento.

Para dar movimento ao cabelo, faça lentamente um meio círculo 
para dentro (ou para fora) usando a chapa alisadora até chegar às 
pontas dos cabelos e deixe-os deslizar naturalmente. 

7 Para alisar o restante do cabelo, repita as etapas 4 a 6.
8 

:
1 Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
2 Deixe o aparelho esfriar sobre uma superfície resistente ao calor.
3 Limpe o aparelho e as chapas alisadoras com um pano úmido.
4 Guarde-o em local seguro e seco, livre de poeira. Você pode 

pendurá-lo pela argola para pendurar (  ) e travar as placas com a 
tampa (  ) fornecida. 

acessório, ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em  
www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-
se no folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de 

da Philips.
Garantia de 2 anos, e mais 3 anos ao registrar o produto on-line dentro 
de 3 meses depois da compra.


