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32 mm veľký valec

Technológia SplitStop

So zapusteným keratínom

Digitálne nastavenia teploty

 

BHB868/00

Nechajte svoje kučery zažiariť
Až 95 % nerozštiepených končekov*

Sublime Ends Curler je naša prvá natáčacia kulma navrhnutá na ochranu vašich

citlivých končekov počas vytvárania účesu. Vďaka našej špičkovej technológii

SplitStop môžete získať jemné kučery bez obáv. Tak sa už neskrývajte a vykročte

do žiary reflektorov!

Účesy s nádherným tvarom

Až do 200°C pre dokonalé výsledky

32 mm veľký valec pre jemné kučery

Menej rozštiepené končeky

Dokonalá ochrana pred rozštiepenými končekmi s technológiou SplitStop

Lepšia starostlivosť vďaka zapustenému keratínu

8 digitálnych nastavení teploty pre dokonalú kontrolu

Jednoduché používanie

O 30 % viac priestoru na tvarovanie na valci na dlhé alebo husté vlasy

Chladná špička pre jednoduchšie a bezpečnejšie použitie

Bezpečnostný stojan na jednoduché použitie

Rýchle zahriatie, pripravený na použitie za 60 sekúnd

Funkcia uzamknutia tlačidiel na ochranu proti náhodnému zapnutiu

Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov

Automatické vypínanie pre bezpečné používanie
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Hlavné prvky

Technológia SplitStop

Naše tajomstvo dokonalej ochrany pred

rozštiepenými končekmi je technológia

SplitStop. Je to jedinečná kombinácia

optimalizovaného tepelného výkonu

a minimalizovanej úrovne trenia, vďaka ktorej

vaše vlasy zostanú zdravé od korienkov až ku

končekom. Nedochádza k žiadnym náhlym

zmenám teploty, čo zaručí, že optimálna

teplota je počas tvarovania rozložená pozdĺž

valca konštantne a rovnomerne. Valec je

potiahnutý hladkou keramickou vrstvou na

zníženie trenia prameňov vlasov. Vytvárajte

dokonalé kučery so zdravšími končekmi plnými

nového života.

So zapusteným keratínom

Keratín je základnou súčasťou vlasov a vďaka

nemu sú vlasy silné, zdravé a nádherné. Tento

keramický prvok je obohatený keratínom pre

ešte lepšiu starostlivosť o vaše vlasy.

Digitálne nastavenia teploty

Digitálny displej s 8 nastaveniami teploty vám

umožní získať absolútnu kontrolu nad

nastavením teploty podľa typu vašich vlasov

na predchádzanie ich poškodeniu.

Až do 200°C

Vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu

a dosiahnuť kučeravý vzhľad, po ktorom túžite.

32 mm veľký valec

32 mm veľký valec pre jemné kučery

O 30 % viac priestoru na tvarovanie

Viac priestoru na tvarovanie na valci na

jednoduché natáčanie aj dlhých alebo hustých

vlasov

Chladná špička

Špička kulmy je vyrobená zo špeciálneho

tepelne izolovaného materiálu, ktorý ju udrží

chladnú – pre bezpečnosť a dokonalé pohodlie

pri používaní.

Bezpečnostný stojan

Bezpečnostný stojan vám umožňuje počas

použitia kulmu bezpečne položiť.

Rýchly čas nahriatia

Toto zariadenie na úpravu vlasov má rýchly čas

zahriatia a za 60 sekúnd je pripravené na

použitie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Priemer valca: 32 mm

Povrchová úprava valca: Keratínová keramická

vrstva

Rozsah teploty: 130 °C – 200 °C

Počet nastavení teploty: 8

Typ ovládania teploty: displej LCD

Čas nahriatia: 60 s

Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Na celom svete V

Vlastnosti

Automatické vypínanie: po 60 min.

Zámok

Stojan

Otočný kábel

Servis

2-ročná celosvetová záruka

* po simulovanom 2-ročnom používaní na žehlenie

priemerných vlasov osoby europoidnej rasy bez

rozštiepených končekov pri teplote 180 °C
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