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Få dine krøller ud i rampelyset
Op til 95 % spaltefri spidser*

Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er udviklet til at beskytte dine

skrøbelige hårspidser, når du styler håret. Takket være vores førsteklasses

SplitStop-teknologi kan du kreere løse krøller uden at skulle holde dig tilbage

længere og i stedet træde ind i rampelyset!

Flot, stylet frisure

Op til 200°C sikrer perfekte resultater

Ekstra stor cylinder, 38 mm til løse krøller

Færre spaltede spidser

SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser

Keratininfusion til optimal pleje

8 digitale temperaturindstillinger for absolut kontrol

Brugervenlig

Cylinderen har 30 % større styling-areal til langt eller tykt hår

Cool tip til nemmere og mere sikker brug

Sikkerhedsstativ til lettere brug

Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 60 sekunder

Tastlås-funktionen forhindrer utilsigtede funktionsskift

Ledning med kugleled forebygger sammenfiltrede ledninger

Auto-sluk til sikker brug



Sublime Ends-krøllejern BHB869/00

Vigtigste nyheder

SplitStop-teknologi

Hemmeligheden bag den ultimative

forebyggelse af spaltet hår er den nye

SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra

varmen og kombineret det med et jern, der

giver mindst mulig modstand, alt sammen i

respekt for dit hår fra rod til spids. Der

forekommer ingen pludselig varmeændring,

hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal

og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen,

mens du styler. Cylinderen har en glat

keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene

mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde

spidser fulde af nyt liv.

Keratininfusion

Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med

til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det

keramiske materiale er beriget med keratin for

at passe endnu bedre på dit hår.

Digitale temperaturindstillinger

Digitalt display med 8 temperaturindstillinger,

der giver dig fuld kontrol og mulighed for at

justere temperaturen efter din hårtype, så du

undgår hårskader.

Op til 200°C

Den høje temperatur giver dig mulighed for at

ændre frisurens form og få præcis det krøllede

look, du ønsker.

Ekstra stor cylinder, 38 mm

Ekstra stor cylinder, 38 mm til løse krøller

30 % større styling-areal

Cylinderen har 30 % større styling-areal, så det

er lettere at krølle selv langt eller tykt hår.

Cool tip

Spidsen af styleren er lavet af et særligt

varmeisolerende materiale, der holder den

kølig. Det gør den praktisk at håndtere, når du

styler.

Sikkerhedsstativ

Med sikkerhedsstativet kan du stille krøllejernet

sikkert fra dig under brug.

Hurtig opvarmningstid

Denne styler har en hurtig opvarmningstid og

er klar til brug på kun 60 sekunder.

Tastlås-funktion

Du har altid kontrollen. Med tastelåsfunktionen

undgår du utilsigtede temperaturskift.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Cylinderens størrelse: 38 mm

Cylinderens belægning: Keratin, keramisk

Temperaturområde: 130 °C - 200 °C

Antal temperaturindstillinger: 8

Type af temperaturkontrol: LCD

Opvarmningstid: 60 sek.

Ledningslængde: 1,8 m

Spænding: Verdensomspændende V

Funktioner

Auto-sluk: efter 60 min

Knaplås

Holder

Ledning med kugleled

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

* efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af

gennemsnitligt europæisk hår uden spalter

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2020‑09‑02

Version: 2.2.1

EAN: 08 71010 37649 39

www.philips.com

http://www.philips.com/

