
Sublime Ends Curler

StyleCare

 
Stor 32 mm locktång

SplitStop-teknik skyddar
topparna

Keratinfusion för skydd och
glans

Digitala
temperaturinställningar

 

BHB868/00
Skonsam styling för tjockt och långt hår
Skyddar mot kluvna toppar under stylingen

Sublime Ends Curler är vår första locktång som är utformad för att skydda dina

känsliga toppar när du stylar håret. Med Philips SplitStop-teknik kan du locka

håret utan att oroa dig för värmeskador. Tack vare den keramiska keratininfusionen

förblir håret glänsande friskt.

Vackert stylat hår

Upp till 200 °C för perfekta resultat

Stor 32 mm kolv för mjuka lockar

Färre kluvna toppar

SplitStop-teknik är det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar

Keratininfusion för mer skonsam styling

8 digitala temperaturinställningar för absolut kontroll

Lättanvänt

Locktången är anpassad för långt eller tjockt hår

Kall spets ger enklare och säkrare användning

Säkerhetsställ för enkel användning

Snabb uppvärmning, klar att användas inom 60 sekunder

Smart knapplåsfunktion

Roterbart sladdfäste för smidigare användning

Automatisk avstängning för säker användning



Sublime Ends Curler BHB868/00

Funktioner

SplitStop-teknik

Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot

kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken.

Det är en unik kombination av optimerad

värmeprestanda och minskad friktionsnivå som

tar hänsyn till hårets hälsa från rötterna till

topparna. Du slipper plötsliga

temperaturförändringar vilket säkerställer att

optimal värme fördelas konstant och jämnt

längs kolven när du stylar. Kolven har en

keramisk beläggning för att minska att

hårslingorna blir utsträckta. Skapa perfekta

lockar med friskare toppar som är fulla av nytt

liv.

Keratininfusion

Keratin är hårets viktigaste ingrediens som gör

det starkt, friskt och vackert. Själva locktången

är berikad med keratin för att stylingen ska vara

mer skonsam för håret och lämna det glansigt

och friskt.

Digitala temperaturinställningar

Med den digitala skärmen med 8

temperaturinställningar har du fullständig

kontroll över temperaturen, som du kan justera

efter din hårtyp för att förhindra skadat hår.

Upp till 200 °C

Tack vare den höga temperaturen kan du forma

ditt hår och få precis de lockar du vill

åstadkomma.

Stor 32 mm kolv

Stor 32 mm kolv för mjuka lockar

30 % mer stylingutrymme

Sublime Ends Curler är en locktång som är

anpassat för långt eller tjockt hår. Locktngen är

också perfekt om du vill styla stora, mjuka

vågiga lockar.

Kall topp

Locktångens spets är tillverkad av ett särskilt

värmeisolerande material så att den inte blir

varm. Du kan hålla i den när du lockar håret

utan att riskera att bränna dig för att göra

hanteringen enklare.

Säkerhetsställ

Du kan enkelt ställa locktången i

säkerhetsstället under användning

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Sublime Ends Curler BHB868/00

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Kolvstorlek: 32 mm

Kolvbeläggning: Keramiskt keratin

Temperaturintervall: 130 °C–200 °C

Antal värmeinställningar: 8

Typ av temperaturkontroll: LCD

Uppvärmningstid: 60 sek

Sladdlängd: 1,8  m

Spänning: Hela världen V

Funktioner

Automatisk avstängning: efter 60 min

Nyckellås

Ställ

Roterbart sladdfäste

Service

2 års världsomfattande garanti

* efter 2 års simulerade lockningar vid 180 °C för typiskt

europeiskt hår, okluvna toppar
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