
Sublime Ends-
krøllejern

StyleCare

 
Stor 32 mm krøllejern

SplitStop-teknik beskytter
spidserne

Keratininfusion

Digitale temperaturindstillinger

 

BHB868/00

Skånsom styling til tykt og langt hår
Beskytter mod spaltede spidser under stylingen

Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er designet til at beskytte dine

følsomme hårspidser, når du styler håret. Med Philips SplitStop-teknik kan du

krølle håret uden at bekymre dig om varmeskader. Takket være den keramiske

keratininfusion forbliver håret flot og skinnende sundt.

Flot, stylet frisure

Op til 200°C sikrer perfekte resultater

Krøllejern på 32 mm til bløde krøller

Færre spaltede spidser

SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

Keratininfusion for mere skånsom styling

8 digitale temperaturindstillinger for absolut kontrol

Brugervenlig

Krøllejernet er tilpasset til langt eller tykt hår

Cool tip til nemmere og mere sikker brug

Sikkerhedsstativ til lettere brug

Hurtig opvarmning

Smart knaplåsefunktion

Ledning med kugleled for nemmere anvendelse

Auto-sluk til sikker brug



Sublime Ends-krøllejern BHB868/00

Vigtigste nyheder

SplitStop-teknologi

Hemmeligheden bag den ultimative

forebyggelse af spaltet hår er den nye

SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra

varmen og kombineret det med et jern, der

giver mindst mulig modstand, alt sammen i

respekt for dit hår fra rod til spids. Der

forekommer ingen pludselig varmeændring,

hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal

og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen,

mens du styler. Cylinderen har en glat

keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene

mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde

spidser fulde af nyt liv.

Keratininfusion

Keratin er hårets vigtigste bestanddel, som gør

det stærkt, sundt og smukt. Selve krøllejernet er

beriget med keratin for at gøre stylingen mere

skånsom forhåret og efterlade det glansfuldt og

flot.

Digitale temperaturindstillinger

Digitalt display med 8 temperaturindstillinger,

der giver dig fuld kontrol og mulighed for at

justere temperaturen efter din hårtype, så du

undgår hårskader.

Op til 200°C

Den høje temperatur giver dig mulighed for at

ændre frisurens form og få præcis det krøllede

look, du ønsker.

Krøllejern på 32 mm

Krøllejern på 32 mm til bløde krøller

Krøllejernet er tilpasset til langt eller tykt hår

Sublime Ends Curler er et krøllejern, der er

tilpasset til langt eller tykt hår. Krøllejernet er

også perfekt, hvis du vil style store, bløde

bølgede krøller.

Cool tip

Krøllejernets spids er fremstillet af et særligt

varmeisolerende materiale, så den ikke bliver

varm. Du kan holde i den, når du krøller håret

uden at risikere at brænde dig for at gøre

håndteringen lettere.

Sikkerhedsstativ

Med sikkerhedsstativet kan du stille krøllejernet

sikkert fra dig under brug.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Cylinderens størrelse: 32 mm

Cylinderens belægning: Keratin, keramisk

Temperaturområde: 130 °C - 200 °C

Antal temperaturindstillinger: 8

Type af temperaturkontrol: LCD

Opvarmningstid: 60 sek.

Ledningslængde: 1,8 m

Spænding: Verdensomspændende V

Funktioner

Auto-sluk: efter 60 min

Knaplås

Holder

Ledning med kugleled

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

* efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af

gennemsnitligt europæisk hår uden spalter
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