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Ekstra stor sylinder på 38 mm

SplitStop-teknologi

Keratinbelagt

Digitale temperaturinnstillinger

 

BHB869/00

La krøllene skinne
Opptil 95 % flisefritt hår*

Sublime Ends Curler er den første krølltangen vår som er utviklet for å beskytte

hårtuppene. Takket være den utmerkede SplitStop-teknologien kan du få lekre

bølger uten bekymringer. Så fiks håret og la krøllene skinne!

Vakkert frisert hår

Opptil 200 °C for perfekte resultater

Ekstra stor sylinder på 38 mm for løse krøller

Færre slitte tupper

SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper

Keratinbelegg tar vare på håret

Åtte digitale temperaturinnstillinger for full kontroll

Enkel i bruk

30 % mer plass til styling på sylinderen for langt eller fyldig hår

Kald tupp for enklere og tryggere bruk

Sikkerhetsstativ for enkel bruk

Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

Tastelåsfunksjon som forhindrer utilsiktet funksjonsvalg

Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot

Slår seg automatisk av for sikker bruk



Sublime Ends Curler BHB869/00

Høydepunkter

SplitStop-teknologi

Det som hindrer slitte tupper, er den nye

SplitStop-teknologien. Den består av en unik

kombinasjon av optimalisert varmeytelse og

redusert friksjon som ivaretar det sunne håret

ditt fra rot til tupp. Det er ingen plutselige

temperaturendringer, noe som sikrer at den

optimale varmen leveres jevnt langs sylinderen

når du former håret. Sylinderen er keramisk for

å redusere friksjonen mot håret. Skap perfekte

krøller med sunnere og skinnende tupper.

Keratinbelagt

Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør

det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er

belagt med keratin for å ta enda bedre vare på

håret.

Digitale temperaturinnstillinger

En digital skjerm med åtte

temperaturinnstillinger gir deg full kontroll over

temperaturen, slik at du kan tilpasse den til din

hårtype og forhindre skader.

Opptil 200 °C

Høy temperatur gjør at du kan endre formen på

håret og få de krøllene du ønsker.

Ekstra stor sylinder på 38 mm

Ekstra stor sylinder på 38 mm for løse krøller

30 % mer plass til styling

Mer plass til styling på sylinderen for enklere

krølling selv av langt eller fyldig hår.

Kald tupp

Tuppen på styleren er laget av et spesielt

varmeisolerende materiale for å holde den

kald. Du kan trygt holde i den mens du styler,

noe som gir optimal brukervennlighet.

Sikkerhetsstativ

Med sikkerhetsstativet kan du sette fra deg

krølltangen på en trygg måte under bruk

Rask oppvarmingstid

Styleren har rask oppvarmingstid og er klar til

bruk på 60 sekunder.

Tastelåsfunksjon

Du har alltid full kontroll. Med

tastelåsfunksjonen unngår du utilsiktet

temperaturendring.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Sylinderstørrelse: 38 mm

Sylinderbelegg: Keramisk keratin

Temperaturområde: 130–200 °C

Antall temperaturinnstillinger: 8

Type temperaturkontroll: LCD

Oppvarmingstid: 60 sek

Ledningslengde: 1,8 m

Spenning: Over hele verden V

Funksjoner

Slår seg automatisk av: etter 60 min

Tastelås

Holder

Roterbar ledning

Service

To års verdensomspennende garanti

* etter to år med simulert krølling på 180 °C på

gjennomsnittlig europeisk hår uten slitte tupper
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