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Sublime Ends-straightener
• met SplitStop-technologie
• ter voorkoming van gespleten haarpunten
• 2x ionenconditioner
• Keratine

BHS677/00

Zet je haar in de spotlights
Tot 95% vrij van gespleten punten*
De Premium Sublime Ends-straightener is onze eerste straightener die is ontwikkeld om de kwetsbare haarpunten te
beschermen. De geavanceerde SplitStop-technologie en zwevende platen zorgen voor prachtig gestyled haar met gezond
uitziende puntjes!
Voordelen

Prachtig gestyled haar
• Keratine voor betere verzorging
• 2x sterkere ionenconditioner voor levendige glans

Voorkomt gespleten punten
• SplitStop-technologie ter voorkoming van gespleten haarpunten
• UniTemp-sensor voor prachtig gestyled haar met minder hitte
• Zwevende platen voor zachte styling
• Advanced Ceramic voor soepel glijden en bescherming tegen
beschadigd haar
• 14 digitale temperatuurinstellingen voor absolute controle

Gebruiksgemak
• Hittebestendige kap voor direct veilig opbergen
• Extra lange platen (105 mm) voor snel en eenvoudig ontkrullen
• Koelblijvend uiteinde om eenvoudig krullen en golven te maken
• Snelle opwarmtijd, binnen 15 seconden klaar voor gebruik
• Automatische uitschakeling voor veilig gebruik
• Netsnoer van 2 m

StraightCare

Kenmerken
SplitStop-technologie

Flexibele platen

Ons geheim voor de ultieme bescherming tegen gespleten punten is de
nieuwe SplitStop-technologie. De unieke combinatie van een UniTemp-sensor
en onze geavanceerde zwevende keramische platen respecteert de gezondheid
van het haar. De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte en
onze stylingplaten garanderen minimale wrijving voor ultieme bescherming
tegen gespleten punten.

De geavanceerde keramische zwevende platen bewegen mee om de druk op
het haar aan te passen. Dit voorkomt dat de haarschacht wordt beschadigd en
vermindert de kans op gespleten haarpunten.
Zachte hittebeschermkap

UniTemp-sensor

De UniTemp-sensor beschermt het haar tegen onnodige hitte met een
consistentere stylingtemperatuur voor betere prestaties. Krijg hetzelfde
resultaat met een 20 °C lagere temperatuur**. Creëer de perfecte stijl met
gezond uitziende en levendige haarpunten.

De speciale zachte hittebeschermingskap biedt allerlei voordelen; het
belangrijkst is dat deze is gemaakt van siliconen hittebestendig materiaal. Na
gebruik plaats je de kap op de straightener zodat je deze veilig en direct kunt
opbergen. De kap beschermt ook de ontkrulplaten tegen krassen en
vergrendelt de straightener tijdens opslag.
lange platen van 105 mm

Keratine

Keratine is een essentieel onderdeel van het haar en zorgt ervoor dat haar
sterk en gezond blijft en er prachtig uitziet. Het keramiek is verrijkt met
keratine dat nog beter is voor je haar.

De ontkrulplaten hebben een professionele lengte van 105 mm voor sneller
en gemakkelijker ontkrullen.
Advanced Smooth Ceramic

2x sterkere ionenconditioner

De geavanceerde gladde platen met een keramische buitenlaag glijden
ultrasoepel en voorkomen dat het haar wordt beschadigd tijdens het stijlen.
De negatief geladen ionen bestrijden statisch haar, verzorgen het haar en
sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is
prachtig glad, pluisvrij haar met een levendige glans. De 2x sterkere
ionenconditioner komt van een geavanceerde ionisator die twee keer zoveel
ionen afgeeft vergeleken met een normale ionisator. Zo wordt elke haarstreng
verzorgd vanuit alle hoeken.

Digitale temperatuurstanden

Met het digitale display met 14 temperatuurstanden tot 230 °C heb je
absolute controle over de temperatuur en kun je die aanpassen aan je
haartype om beschadiging te voorkomen.
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StraightCare
Koelblijvend uiteinde

Autom. uit

Het uiteinde van de styler is van speciaal warmte-isolerend materiaal gemaakt
om het koel te houden. Zo kun je de styler tijdens het krullen veilig
vasthouden om prachtige krullen, golven en veerkrachtige kapsels te maken.

Deze styler heeft een automatische uitschakeling. Dankzij deze functie hoef je
je geen zorgen te maken als je het apparaat per ongeluk aan hebt laten staan.
Het apparaat wordt na 30 min. automatisch uitgeschakeld.

Snelle opwarmtijd

Snoer van 2 m

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de styler binnen 15 seconden gebruiken.

Handig in het gebruik dankzij het 2 m lange netsnoer.
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Technische specificaties
Snoerlengte
Opwarmtijd
Type verwarmingselement
Maximumtemperatuur
Plaatgrootte
Voltage

1,8 m
15 sec.
Krachtig verwarmingselement

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

230 °C
25 x 105 mm
110-240 volt

Kenmerken
Autom. uit
Keramische buitenlaag
Ophanglus
Meedraaiend snoer

Na 30 minuten
Ja

Omdoos

Ja
Ja

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

Verzorgende technologieën
Ionenverzorging

Ja

Service
Garantie

14,30 cm
35,50 cm
6,50 cm
0,45 kg
0,58 kg
08710103769392
1
CN
851632

37,00 cm
30,00 cm
21,50 cm
3,94 kg
18710103769399
6

2 jaar wereldwijde garantie

* na 2 jaar gesimuleerd stijlen gebruik bij 200 °С met gemiddeld Europees haar zonder gespleten punten
* * haartemperatuur en consumententest vergeleken met de HP8344
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