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kár 95%-kal kevesebb töredezett hajvég*
Premium sublime ends hajegyenesítő az első hajegyenesítőnk, amely kifejezetten a törékeny 
jvégek védelmére lett tervezve. A különleges SplitStop technológiánknak és a mozgó lapoknak 
szönhetően az eredmény gyönyörűen formázott haj, egészséges kinézetű hajvégekkel!

Gyönyörűen formázott haj
• Keratin beillesztés a még több gondoskodásért
• 2-szer erősebb ionos kondicionálás a ragyogóan csillogó hajért

Bizonyítottan megakadályozza a hajvégek töredezését
• SplitStop technológia a töredezett hajtincs teljes megelőzése érdekében
• UniTemp érzékelő az alacsonyabb hőfokon gyönyörűen formázott hajért
• Mozgó lapok a kíméletes formázásért
• A könnyen sikló kerámia bevonat segít megelőzni a haj károsodását
• Teljes körű vezérlést biztosító 14 digitális hőfokbeállítás

Egyszerű használat
• Biztonságos azonnali tárolást biztosító hőálló sapka
• Extrahosszú (105 mm-es) lapok a gyors és egyszerű hajegyenesítéshez
• A hőszigetelt formázóvég segítségével könnyedén készíthet göndör fürtöket és hullámokat
• Gyors felmelegedés, 15 mp-en belül használatra kész
• Automatikus kikapcsolás, biztonságos használat



 SplitStop technológia

A töredezett hajtincs hatékony megelőzésének 
titka az új SplitStop technológia, mely az 
UniTemp érzékelő és a fejlett mozgó 
kerámialapok egyedülálló kombinációja, ami a 
haj egészségét szolgálja. A UniTemp érzékelő 
megvédi a hajat a feleslegesen magas 
hőhatástól, a formázó lapok pedig biztosítják, 
hogy minimális legyen a súrlódás a töredezett 
hajtincsek hatékony megelőzése érdekében.

UniTemp érzékelő

Az UniTemp érzékelő egyenletes formázási 
hőmérsékletet biztosít, így védi a hajat a 
feleslegesen magas hőhatástól és még jobb 
teljesítményt nyújt: Ugyanaz az eredmény 
érhető el 20 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet-
beállítással**. Hozza létre a tökéletes frizurát 
élettel teli, egészséges megjelenésű 
hajvégekkel.

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.

2-szer erősebb ionos kondicionálás

A negatív töltésű ionok eltávolítják a statikus 
töltést, kondicionálják a hajat, és selymesebbé 
teszik a hajszálak külső hámrétegét, így a haj 
fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény 
sima, egyenes haj és látványos ragyogás. A 
fejlett ionizáló kétszer erősebb ionos 
kondicionálást nyújt azáltal, hogy a 
hagyományos ionizálókhoz képest kétszer 
több iont bocsát ki, így minden hajszáláról 
gondoskodhat – minden irányból.

Mozgó lapok

A mozgó kerámialapok elmozdulnak, hogy a 
hajra gyakorolt nyomást megfelelően állítsák 
be. Ez megvédi a hajszálakat a sérüléstől, és 
ezáltal csökkenti a hajtöredezés lehetőségét.

Puha hővédő kupak

A speciális, puha hővédő kupak több előnnyel 
rendelkezik, amelyek közül a legfontosabb, 
hogy hőálló szilikongumiból készült. A 

használat után csúsztassa fel a kupakot a 
hajegyenesítőre, és a készülék máris 
biztonságos tárolásra kész. A kupak emellett 
védelmet nyújt hajegyenesítő lapjai számára a 
karcolásoktól, és egyúttal zárt állapotban tartja 
azokat.

105 mm-es hosszú hajsütőlapok

A hajegyenesítő lapok professzionális, 105 mm-
es hosszúsága gyorsabb és egyszerűbb 
hajegyenesítést biztosít.

Továbbfejlesztett simaságú kerámia

A könnyedén sikló, kerámia bevonatú lapok 
segítenek megóvni a hajat a formázás közbeni 
sérüléstől.

Digitális hőfokbeállítás

A 14 hőmérséklet-beállítással rendelkező 
digitális kijelző akár 230 °C-on is teljes körű 
vezérlést biztosít Önnek a hajtípusához illő 
hőmérséklet beállításához a haj károsodásának 
elkerülése érdekében.
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Műszaki adatok
• Vezetékhossz: 1,8 m
• Felmelegedési idő: 15 mp
• Fűtőelem típusa: Nagy teljesítményű fűtőelem
• Maximális hőmérséklet: 230 °C
• Lap mérete: 25x105 mm
• Feszültség: 110-240 V

Jellemzők
• Automatikus kikapcsolás: Fél óra elteltével

• Kerámiabevonat
• Akasztógyűrű
• Elforgatható vezeték

Ápoló technológiák
• Ionos ápolás

Szerviz
• Garancia: 2 év, a világ minden részére kiterjedő 

garancia
•
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* 2 éven keresztüli, 200 °С-on végzett hajegyenesítés szimulációja 
után; töredezetlen, átlagos európai haj esetén

* * hajhőmérséklet és fogyasztói teszt a HP8344 típussal 
összehasonlítva

http://www.philips.com

