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Twoje loki w centrum uwagi!
Do 95% nierozdwojonych końcówek*

Sublime Ends to nasza pierwsza lokówka opracowana z myślą o ochronie

delikatnych końcówek podczas stylizacji. Dzięki naszej wiodącej technologii

SplitStop możesz bez obaw tworzyć naturalnie wyglądające loki, więc przestań

się ukrywać i znajdź się w centrum uwagi!

Doskonale wystylizowane włosy

Ustawienia temp. do 210°C dla doskonałych rezultatów

Mniej rozdwojonych końcówek

Technologia SplitStop doskonale zapobiega rozdwajaniu się końcówek

Dodatek keratyny zapewnia lepszą pielęgnację

9 cyfrowych ustawień temperatury zapewnia pełną kontrolę

Łatwość użytkowania

Dłuższy wałek do długich lub grubych włosów

Szybkie nagrzewanie — 45 sek.

Blokowanie za pomocą przycisku zapobiega przypadkowemu włączaniu i wyłączaniu

Podstawka zabezpieczająca ułatwia obsługę

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu

Przewód zasilający 1,8 m

Automatyczne wyłączanie — pełne bezpieczeństwo
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Zalety

Technologia SplitStop

Naszym sekretem zapewniającym doskonałą

ochronę przed rozdwajaniem się końcówek jest

technologia SplitStop. Stanowi ona wyjątkowe

połączenie zoptymalizowanej stylizacji z

wykorzystaniem temperatury i

zminimalizowanego poziomu tarcia, co

sprawia, że włosy pozostają zdrowe od cebulek

aż po same końce. Temperatura pozostaje

przez cały czas zoptymalizowana, bez nagłych

wahań, a wałek jest równomiernie rozgrzany.

Wałek jest pokryty gładką powłoką

ceramiczną, która ogranicza ciągnięcie pasm

włosów. Stwórz doskonałe loki ze zdrowszymi,

pełnymi życia końcówkami.

Dodatek keratyny

Keratyna to podstawowy składnik włosów,

który sprawia, że są one mocne, zdrowe i

wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest

wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o

zdrowie włosów.

Cyfrowa regulacja temperatury

Cyfrowy wyświetlacz z 9 ustawieniami

temperatury daje pełną kontrolę, pozwalając

dostosować temperaturę do typu włosów, aby

chronić je przed uszkodzeniem.

Dłuższy wałek

Lokówka ma wałek o długości 160 mm do

układania długich lub grubych włosów.

Do 210°C

Wysoka temperatura pozwala zmienić kształt

fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd loków.

Podstawka zabezpieczająca

Podstawka zabezpieczająca pozwala na

bezpiecznie odłożenie lokówki podczas

korzystania z niej.

Krótki czas nagrzewania

Lokówka nagrzewa się szybko — jest gotowa

do pracy w 45 sekund

Blokowanie za pomocą przycisku

Zawsze masz pełną kontrolę. Koniec z

przypadkowymi zmianami temperatury dzięki

funkcji blokowania za pomocą przycisku.

Obrotowy kabel

Przydatna technologia obrotowego połączenia

przewodu sieciowego pozwala obracać

przewodem, dzięki czemu przewody nie plączą

się.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Rozmiar wałka: 13–25 mm

Powłoka wałka: Powłoka ceramiczna z

keratyną

Zakres temperatur: 130–210°C

Liczba ustawień temperatury: 9

Typ regulacji temperatury: LCD

Czas nagrzewania: 45 s

Długość przewodu: 1,8 m

Napięcie: Świat V

Właściwości

Automatyczne wyłączanie: po 60 min

Blokada

Podpórka

Obrotowy kabel

Serwis

2 lata gwarancji

* po symulowanym 2-letnim użytkowaniu obejmującym

układanie loków w temperaturze 180°C z typowych

europejskich włosów bez rozdwojonych końcówek
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