Sublime Endskrultang
StyleCare
Staaf van 32 mm
SplitStop-technologie
Keratine
Digitale temperatuurstanden

BHB868/00

Zet je krullen in de spotlights
Tot 95% vrij van gespleten punten*
De Sublime Ends-krultang is onze eerste krultang die is ontwikkeld om de
kwetsbare haarpunten te beschermen tijdens het stylen. Met de geavanceerde
SplitStop-technologie kun je zachte krullen maken zonder dat je je zorgen hoeft te
maken. Verstop je dus niet meer, maar ga in de schijnwerpers staan!
Prachtig gestyled haar
Tot 200 °C voor een perfect resultaat
Staaf van 32 mm voor zachte krullen
Minder gespleten punten
SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten
Keratine voor betere verzorging
8 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle
Gebruiksgemak
30% meer ruimte op de staaf voor het stylen van lang, dik haar
Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik
Veiligheidsstandaard voor gebruiksgemak
Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik
Vergrendelingsfunctie om onbedoeld in-/uitschakelen te voorkomen
Meedraaiend snoer om knopen te voorkomen
Automatische uitschakeling voor veilig gebruik

Sublime Ends-krultang
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Kenmerken
SplitStop-technologie

Tot 200 °C

Veiligheidsstandaard

Ons ultieme geheim ter voorkoming van
gespleten haarpunten is de nieuwe SplitStoptechnologie. Het is een unieke combinatie van
optimale prestaties en minimale wrijving en
zorgt voor gezond haar vanaf de wortels tot de
punten. Er zijn geen plotselinge
temperatuursveranderingen dus dit biedt een
optimale temperatuur die tijdens het stylen
constant en gelijkmatig over de hele staaf is
verdeeld. De staaf heeft een gladde
keramische laag voor minder weerstand op het
haar. Creëer de perfecte krullen met gezondere
punten.

Dankzij de hoge temperatuur kun je het model
van je kapsel veranderen, voor de perfecte
krullen waarnaar je op zoek bent.

Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de
krultang tijdens het gebruik veilig aan de kant
leggen

Staaf van 32 mm

Snelle opwarmtijd

Keratine

Staaf van 32 mm voor zachte krullen

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler
binnen 60 seconden gebruiken.

30% meer ruimte voor stylen

Keratine is een essentieel onderdeel van het
haar en zorgt ervoor dat haar sterk en gezond
blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is
verrijkt met keratine dat nog beter is voor je
haar.

Meer ruimte op de staaf voor het makkelijker
krullen van lang, dik haar.
Koelblijvend uiteinde

Digitale temperatuurstanden
Met het digitale display met 8
temperatuurstanden heb je absolute controle
over de temperatuur en kun je die aanpassen
aan je haartype om beschadiging te
voorkomen.

Het uiteinde van de styler is van speciaal
warmte-isolerend materiaal gemaakt om het
koel te houden, zodat je de styler tijdens het
stylen veilig vast kunt houden voor een
optimaal gebruiksgemak.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

Sublime Ends-krultang

BHB868/00

Speciﬁcaties
Technische speciﬁcaties
Staafgrootte: 32 mm
Buitenlaag: Keramische platen met keratine
Temperatuurbereik: 130 °C - 200 °C
Aantal hittestanden: 8,0
Type temperatuurregeling: LCD

Opwarmtijd: 60 sec.
Snoerlengte: 1,8 m
Voltage: Wereldwijd volt

Kenmerken
Autom. uit: na 60 min.
Vergrendeling
Houder
Meedraaiend snoer
Service
2 jaar wereldwijde garantie
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* *na 2 jaar gesimuleerd krullen bij 180°C met gemiddeld
Europees haar zonder gespleten punten

