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Κάντε τις μπούκλες σας να λάμψουν
Έως και 95% λιγότερη ψαλίδα*

Το ψαλίδι για μπούκλες Sublime Ends είναι το πρώτο μας ψαλίδι που έχει σχεδιαστεί ειδικά

για να προστατεύει τις ευαίσθητες άκρες των μαλλιών σας. Χάρη στην κορυφαία μας

τεχνολογία SplitStop, μπορείτε να δημιουργείτε ανάλαφρες μπούκλες χωρίς καμία ανησυχία!

Τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά

Έως και 200°C για τέλεια αποτελέσματα

Μεγάλος κύλινδρος 32 χιλ. για ανάλαφρες μπούκλες

Λιγότερη ψαλίδα

Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Επίστρωση με κερατίνη για μεγαλύτερη φροντίδα

8 ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο

Ευκολία στη χρήση

30% μεγαλύτερη επιφάνεια κυλίνδρου για styling σε μακριά ή πυκνά μαλλιά

Αντιθερμική άκρη για ευκολότερη και ασφαλέστερη χρήση

Ασφαλής βάση στήριξης για ευκολία χρήσης

Γρήγορη προθέρμανση: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Λειτουργία κλειδώματος που αποτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση

Περιστρεφόμενο καλώδιο για να αποφεύγεται το μπλέξιμο των καλωδίων

Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας για ασφαλή χρήση
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία SplitStop

Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα

τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός

συνδυασμός βελτιστοποιημένης απόδοσης

θερμότητας και μειωμένης τριβής, που σέβεται την

υγεία των μαλλιών σας από τη ρίζα έως τις άκρες.

Χωρίς απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, η

συσκευή διασφαλίζει τη συνεχή και ομοιόμορφη

παροχή βέλτιστης θερμότητας σε όλο το μήκος του

θερμαινόμενου κυλίνδρου καθώς κάνετε styling. Ο

κύλινδρος έχει επίστρωση από λείο κεραμικό υλικό

για μείωση του φριζαρίσματος. Δημιουργήστε τέλειες

μπούκλες με πιο υγιείς άκρες.

Επίστρωση με κερατίνη

Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών

που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική

επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με

κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των

μαλλιών σας.

Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 8 ρυθμίσεις

θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο, μπορείτε να

ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των

μαλλιών σας για αποφυγή της φθοράς.

Έως και 200°C

Χάρη στην υψηλή θερμοκρασία, μπορείτε να αλλάξετε

το χτένισμα των μαλλιών σας και να αποκτήσετε τις

τέλειες μπούκλες που ονειρεύεστε.

Μεγάλος κύλινδρος 32 χιλ.

Μεγάλος κύλινδρος 32 χιλ. για ανάλαφρες μπούκλες

30% μεγαλύτερη επιφάνεια φορμαρίσματος

Μεγαλύτερη επιφάνεια φορμαρίσματος στον κύλινδρο

για πιο εύκολες μπούκλες, ακόμα και σε μακριά ή

πυκνά μαλλιά.

Αντιθερμική άκρη

Η άκρη του εξαρτήματος φορμαρίσματος είναι από

ειδικό θερμομονωτικό υλικό για να παραμένει κρύα.

Μπορείτε να την κρατήσετε με ασφάλεια ενώ

φορμάρετε τα μαλλιά σας, για απόλυτη ευκολία στη

χρήση.

Βάση ασφαλείας

Χάρη στην ασφαλή βάση στήριξης, μπορείτε να

αφήνετε κάτω το ψαλίδι για μπούκλες με ασφάλεια

κατά τη χρήση

Γρήγορη προθέρμανση

Αυτή η συσκευή styling μαλλιών προθερμαίνεται

γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε 60

δευτερόλεπτα.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγεθος κυλίνδρου: 32 χιλ.

Κύλινδρος με επίστρωση: Κεραμική επίστρωση με

κερατίνη

Eύρος θερμοκρασιών: 130°C - 200°C

Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας: 8

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας: LCD

Χρόνος προθέρμανσης: 60 δευτ.

Μήκος καλωδίου:

Μήκος καλωδίου:

1,8 μ.

Τάση: Παγκοσμίως volt

Λειτουργίες

Αυτόματη διακοπή: μετά από 60 λεπτά

Κλείδωμα πλήκτρων

Βάση στήριξης

Περιστρεφόμενο καλώδιο

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

* μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (μπούκλες) στους

180°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα
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