
 

Juuksesirgendaja
Sublime Ends

StraightCare

 
tehnoloogiaga SplitStop

lõhkiste juusteotste vältimiseks

2x ioniseeriv hooldus

Keratiinhooldus

 

BHS677/00 Tõmmake oma lokkidele tähelepanu
Kuni 95% lõhestumata otsi*

Esmaklassiline otste sirgendaja on meie esimene sirgendaja, mis on loodud

habraste juukseotste kaitsmiseks. Tänu meie esmaklassilisele SplitStop

tehnoloogiale ja liikuvatele plaatidele saate nautida imeilusasti stiliseeritud

juukseid, millel on terve välimusega otsad!

Kaunid soengud

Keratiinhooldus tagab parema hoolitsuse

2x tugevam ioniseeriv hooldus tagab tõelise sära

Tõestatud juukseotste lõhestumise kaitse

Tehnoloogia SplitStop on parim viis lõhkiste juusteotste vältimiseks

UniTempi andur tagab kaunid soengud vähema kuumusega

Painduvad plaadid õrnaks kujundamiseks

Täiustatud keraamiline pind tagab sujuva libisemise ja väldib kahjustusi

14 digitaalset temperatuuriseadistust tagavad täieliku kontrolli

Kergesti kasutatav

Kuumuskindel kate ohutuks hoiustamiseks kohe kasutamise järel

Eriti pikad plaadid (105 mm) kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Jahe otsak hõlpsaks lokkide ja lainete tegemiseks

Kiire kuumenemisaeg, kasutusvalmis 15 sekundiga

Automaatne väljalülitus tagab ohutu kasutamise
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Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia SplitStop

Meie parim saladus lõhkiste juukseotste

vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu

on ainulaadse kombinatsiooniga UniTempi

andurist ja meie täiustatud keraamilistest

painduvatest plaatidest, mis hoiavad teie

juuste tervist. UniTempi andur kaitseb teie

juukseid liigse kuumuse eest ja meie

soengukujundamise plaadid tagavad

minimaalse hõõrdumise, et tagada parim

kaitse lõhkiste juukseotste vastu.

UniTempi andur

UniTempi andur kaitseb teie juukseid liigse

kuumuse eest, võimaldades kasutada

soengukujundamiseks püsivamat temperatuuri.

Nii on võimalik saavutada samad tulemused

20°C võrra madalama kuumusega**. Looge

täiuslik soeng ja nautige samal ajal elujõulisi

ja terveid juukseotsi.

Keratiinhooldus

Keratiin on juuste põhiline koostisosa, mis

teeb need tugevaks, terveks ja kauniks.

Keraamilist pinda on rikastatud keratiiniga, mis

hoolitseb teie juuste eest veelgi paremini.

Ioniseeriv hooldus, 2x tugevam

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest

staatilise elektri, hooldavad juukseid ja

silendavad neid, andes sära ja läiget.

Tulemuseks on siledad käharateta juuksed,

millel on kaunis läige. Täiustatud ioniseerija

väljutab standardse ioniseerijaga võrreldes

kaks korda rohkem ioone, võimaldades

töödelda iga juuksesalku kõigi nurkade alt.

Painduvad plaadid

Täiustatud keraamilised painduvad plaadid

liiguvad, et kohandada juustele avaldatavat

survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise

eest ja vähendab lõhkiste juukseotste teket.

Pehme kuuma eest kaitsev kate

Spetsiaalsel pehmel kuuma eest kaitsval kattel

on mitu eelist, millest kõige olulisem on see,

et kate on valmistatud kuumakindlast

silikoonkummist. Pärast kasutamist libistage

kate sirgendaja külge, et saaksite selle kohe

ohutult hoiule panna. Samuti kaitseb see teie

sirgendusplaate kriimustuste eest ning

lukustab sirgendaja hoiundamise ajaks.

105 mm pikkuste plaatide abil

Profitaseme sirgendusplaatide pikkus on

105mm, mistõttu käib sirgendamine kiiremini

ja lihtsamalt.

Täiustatud sile keraamiline pind

Siledad täiustatud keraamilise kattega plaadid

libisevad ülisujuvalt ja väldivad soengu

tegemisel juuksekahjustusi.

Digitaalne temperatuuriseadistamine

Digitaalne ekraan koos 14

temperatuuriseadistusega kuni 230°C annab

teile täieliku vabaduse, et valida oma

juuksetüübile sobivaim temperatuur ja vältida

nii juuste kahjustamist.
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Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

Juhtme pikkus: 1,8 m

Kuumenemisaeg: 15 sekundit

Küttekeha tüüp: Võimas küttekeha

Maksimaalne temperatuur: 230 °C

Plaadi suurus: 25 x 105 mm

Pinge: 110-240 V

Omadused

Automaatne väljalülitus: 30 min pärast

Keraamiline pinnakate

Riputusaas

Pöörlev juhe

Hooldustehnoloogiad

Ioonhooldus

Hooldus

Garantii: 2-aastane üleilmne garantii

* pärast sirgendaja 2 aasta vältel kasutamise

simulatsiooni 200°C juures, keskmistel Euroopa päritolu

tervete otstega juustel

* * juuste temperatuuri ja kasutamise test, võrreldes

mudeliga HP8344
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