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konečků

2x ionizační technologie

Napuštění keratinem

 

BHS677/00

Blýskněte se svým účesem
Až 95 % konečků bez roztřepení*

Prvotřídní žehlička na vlasy Sublime ends je naší první žehličkou, která je navržena

tak, aby ochránila vaše citlivé konečky. Díky naší špičkové technologii SplitStop

a plovoucím destičkám získáte nádherně upravené vlasy se zdravě vypadajícími

konečky!

Krásně upravené vlasy

Napuštění keratinem pro lepší péči

2krát silnější ionizační technologie pro zářivý lesk

Prokazatelně zabrání roztřepeným konečkům

Technologie SplitStop pro dokonalou prevenci roztřepených konečků

Snímač UniTemp pro krásně tvarovaný účes s menším množstvím tepla

Plovoucí destičky pro šetrnou úpravu

Pokročilý keramický povrch pro hladké klouzání a prevenci poškození

14 digitálních nastavení teploty pro absolutní kontrolu

Snadné použití

Krytka odolná proti vysoké teplotě pro bezpečné, okamžité uložení

Extra dlouhé destičky (105 mm) pro rychlé a snadné narovnávání

Chladný konec pro snadné natáčení loken a vln

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 15 sekund

Automatické vypnutí pro bezpečné použití
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Přednosti

Technologie SplitStop

Naším tajemstvím dokonalé ochrany před

roztřepenými konečky je nová technologie

SplitStop. Je to jedinečná kombinace snímače

UniTemp a prvotřídních keramických plovoucích

destiček, které společně dbají na zdraví vašich

vlasů. Snímač UniTemp vlasy ochrání před

nadměrným teplem a tvarovací destičky zaručí

minimální tření, takže dokonale zabrání třepení

konečků.

Snímač UniTemp

Snímač UniTemp ochrání vaše vlasy před

nadměrným teplem a zajistí, aby se jim

dostalo stálejší tvarovací teploty pro lepší

výsledky. Stejných výsledků dosáhnete i při

nastavení s teplotou o 20 °C nižší**. Vytvořte si

dokonalý účes se zdravě vyhlížejícími konečky

plnými života.

Napuštění keratinem

Keratin je základní složkou vlasů, díky které

jsou silné, zdravé a skvěle vypadají. Keramika

je obohacena o keratin a zajistí tak vašim

vlasům ještě lepší péči.

2x silnější ionizační technologie

Záporně nabité ionty předchází kumulaci

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez

zacuchání s oslňujícím leskem. 2x silnější

ionizační technologie vychází z výkonného

ionizéru, který vypouští 2x více iontů než běžný

ionizér, a každý pramínek vlasů tak dostane

potřebnou péči ze všech úhlů.

Plovoucí destičky

Prvotřídní plovoucí keramické destičky se

pohybují a upravují tlak vyvíjený na vlasy. Tím

je vlas chráněn před poškozením a snižuje se

nebezpečí lámání vlasů.

Krytka chránící před teplem

Speciální měkká krytka chránící před teplem

má více výhod: tou nejdůležitější je skutečnost,

že je vyrobena z materiálu odolného proti

teplu – směsi silikonu a pryže. Po dokončení

účesu krytku nasadíte na vlasovou žehličku a

můžete ji ihned bezpečně uložit. Krytka také

ochrání narovnávací destičky před poškrábáním

a uzamkne vlasovou žehličku po dobu

skladování.

105 mm dlouhé destičky

Narovnávací destičky mají profesionální délku

105 mm, což zajišťuje rychlejší a snazší

narovnávání.

Pokročilá hladká keramika

Hladké destičky s pokročilým keramickým

povrchem zabrání poškození vašich vlasů při

úpravě účesu díky ultrahladkému klouzání.

Digitální nastavení teploty

Digitální displej se 14 nastaveními teploty (až

230 °C) umožňuje naprosto přesné nastavení

teploty pro váš typ vlasů a zabrání jejich

poškození.
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Specifikace

Technické údaje

Délka kabelu: 1,8 m

Doba zahřátí: 15 s

Typ ohřívače: Vysoce výkonný ohřívač

Maximální teplota: 230 °C

Rozměry destičky: 25 × 105 mm

Napětí: 110–240 V

Funkce

Automatické vypnutí: Po 30 minutách

Keramický povrch: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Otočný kabel: Ano

Technologie zajišťující péči

Ionizační péče: Ano

Servis

Záruka: 2letá celosvětová záruka

* po 2 letech simulovaného použití při narovnávání při

teplotě 200 °C na průměrných evropských vlasech bez

roztřepených konečků

* * teplota vlasů a spotřebitelský test ve srovnání

s modelem HP8344
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