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13–25 mm-es kúpos henger

SplitStop technológia

Keratin beillesztés

Digitális hőfokbeállítás

 

BHB871/00

Állítsa a tincseit reflektorfénybe
Akár 95% töredezésmentes hajtincs*

A Sublime Ends hajformázó a törékeny hajvégek védelmére kifejlesztett első

hajformázó. A kiváló SplitStop technológiának köszönhetően természetes hatású

fürtöket készíthet, anélkül hogy aggódnia kellene. Nem kell többé elbújnia, lépjen

ki a rivaldafénybe!

Gyönyörűen formázott haj

Akár 210 °C a tökéletes eredmény érdekében

Kevesebb töredezett hajvég

SplitStop technológia a töredezett hajtincs teljes megelőzése érdekében

Keratin beillesztés a még több gondoskodásért

Teljes körű vezérlést biztosító 9 digitális hőfokbeállítás

Egyszerű használat

Hosszabb henger a hosszú vagy vastag szálú hajhoz

Gyors felmelegedés, 45 mp-en belül használatra kész

Billentyűlezáró funkció a véletlen bekapcsolás ellen

Biztonsági állvány a kényelmes használatért

Elforgatható gubancolódásmentes vezetékek

1,8 méteres hálózati kábel

Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat



SublimeEnds göndörítő hajsütővas BHB871/00

Fénypontok

SplitStop technológia

A töredezett hajtincs teljes megelőzésének

titka az új SplitStop technológia. Egyedülálló

módon ötvözi az optimalizált hőteljesítményt

és a minimális súrlódási szintet, ezáltal óvva a

haját a károsodástól a hajtőtől egészen a

hajvégekig. Nincsenek hirtelen hőmérséklet-

változások, így a hajformázás közben

folyamatosan és egyenletesen biztosítja az

optimális hőt a henger mentén. A sima,

kerámia bevonatú henger csökkenti a

hajtincsek tapadását. Hozza létre a tökéletes

göndör fürtöket, miközben a hajvégek

egészségesebbek és élettel teliek.

Keratin beillesztés

A keratin nélkülözhetetlen alkotóelem a haj

számára, melynek köszönhetően a haja erős

és egészséges lesz, valamint lenyűgözően fog

kinézni. A kerámia keratinnal van dúsítva, így

még jobban gondoskodik a hajáról.

Digitális hőfokbeállítás

A 9 hőmérséklet-beállítással rendelkező

digitális kijelző teljes körű vezérlést biztosít

Önnek a hajtípusához illő hőmérséklet

beállításához a haj károsodásának elkerülése

érdekében.

Hosszabb henger

Ez a hajformázó 160 mm hosszú hengerrel

rendelkezik, mely ideális a hosszú és vastag

haj göndörítéséhez.

Akár 210 °C

A magas hőmérséklet lehetővé teszi haja

formázását, és olyan göndör frizurát biztosít,

amilyet szeretne.

Biztonsági állvány

A biztonsági állvány lehetővé teszi, hogy

használat közben biztonságosan letehesse a

hajformázót

Gyors felmelegedési idő

A hajformázó gyorsan felmelegszik, 45

másodperc alatt használatra kész.

Billentyűlezáró funkció

Mindig Ön irányít. A billentyűlezáró funkciónak

köszönhetően nincs több véletlen hőmérséklet-

változtatás.

Elforgatható vezeték

Az igen hasznos elforgatható vezeték

technológia lehetővé teszi a kábel eltekerését

a kábelek összegubancolódásának elkerülése

érdekében.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Hengerméret: 13–25 mm

Hengerbevonat: Keratinos kerámiabevonat

Hőmérséklet-tartomány: 130–210 °C

Hőfokbeállítások száma: 9

A hőfokszabályozás típusa: LCD

Felmelegedési idő: 45 mp.

Vezetékhossz: 1,8 m

Feszültség: Minden országban V

Jellemzők

Automatikus kikapcsolás: 60 perc után

Gombzár

Tartóállvány

Elforgatható vezeték

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia

* 2 éven keresztüli, 180 °C-on végzett hajgöndörítés

szimulációja után; töredezetlen, átlagos európai haj

esetén
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