
 

Преса Sublime Ends

StraightCare

  с технологията SplitStop

против цъфтящи краища

2х подхранване с йони

Кератинова инфузия

 

BHS677/00 Поставете вашата коса на фокус
До 95% по-малко цъфтящи краища*
Пресата за блестящи краища е нашата първа преса, създадена да предпазва вашите чупливи
краища. Благодарение на нашата първокласна технология SplitStop и подвижни плочи може
да се радвате на красиво оформена коса със здраво изглеждащи краища!

Красиво оформена прическа
Кератинова инфузия за по-добра грижа
2x по-силно подхранване с йони за жизнен блясък

Лесна употреба
Екстра дълги плочи (105 мм) за бързо и лесно изправяне
Студен връх за лесно създаване на къдрици и вълни
Автоматично изключване за безопасна употреба
Захранващ кабел 2 м
Бързо загряване, готовност за ползване след 15 секунди
Устойчива на топлина капачка за безопасно непосредствено съхранение

Доказано предпазва от цъфтящи краища
Сензор UniTemp за прекрасна прическа с по-малко топлина
Подвижни плочи за нежно стилизиране
Подобрено керамично покритие за плавно плъзгане и предотвратяване на увреждане
Технология SplitStop за максимална защита срещу цъфтящи краища
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Акценти
Технология SplitStop
Нашата тайна за най-добро предпазване от цъфтящи
краища е новата технология SplitStop. Това е
уникална комбинация от сензора UniTemp и нашите
подобрени керамични подвижни плочи, които пазят
здравето на косъма. Сензорът UniTemp предпазва
косата ви от излагане на ненужно висока топлина, а
нашите плочи за стилизиране гарантират минимална
фрикция за най-добро предпазване от нацъфтели
връхчета.

Сензор UniTemp

Сензорът UniTemp защитава косата ви от излагане
на ненужно висока топлина чрез осигуряване на по-
постоянна температура за стилизиране за подобрено
представяне: Получете същите резултати с 20 °C по-
ниска топлинна настройка**. Създайте перфектния
стил със здрави краища на косъма, пълни с живот.

Кератинова инфузия

Кератинът е основната съставка на косъма, която му
придава издръжливост, здравина и красив вид.
Цилиндърът е обогатен с кератин, за да осигури още
по-добра грижа за вашата коса.

Подхранване с йони 2x по-силно
Отрицателно заредените йони елиминират
статичното електричество, подхранват косата и
облекчават кутикула на косъма за по-интензивни

блясък и лъскавина на косата. Резултатът е гладка,
права коса с жив блясък. 2х по-силното подхранване с
йони се получава от подобрения йонизатор, който
освобождава два пъти повече йони в сравнение със
стандартния йонизатор, позволявайки грижа за всеки
кичур коса от всички ъгли.

Подвижни плочи
Подвижните плочи се движат, за да регулират
натиска върху косата ви. Това предпазва косъма от
увреждане и намалява вероятността от накъсване.

Термозащитна капачка
Специалната термозащитна капачка има множество
предимства, най-важното от които е, че е направена
от термоустойчив материал. След използване
плъзнете капачката на пресата си, за да можете да я
приберете незабавно. Тя също ще защити вашите
изправящи плочи от надраскване, както и ще заключи
пресата, докато се съхранява.

105 мм дълги плочи

Плочите са с професионална дължина от 105 мм,
което води до по-бързо и по-лесно изправяне.

Подобрено гладко керамично покритие
Гладките плочи с подобрено керамично покритие
предпазват косата ви от увреждане, докато
оформяте прическата си, като се плъзгат
изключително гладко.

Цифрови настройки на температурата
Цифров дисплей с 14 настройки на температурата до
230 °C ви дава абсолютен контрол за регулиране на
температурата според вашия тип коса за
предотвратяване на увреждане.

Студен връх

Върхът на пресата е от специален топлоизолиращ
материал и така остава студен. Можете безопасно да
го държите при накъдряне, за да получите прекрасни
къдрици, вълни и букли.

Бързо загряване
Машата загрява бързо и е готова за използване след
15 секунди.

Автоматично изключване

Тази преса за изправяне разполага с функция за
автоматично изключване. Тази функция е
разработена, за да ви донесе повече спокойствие.
Ако остане включен, уредът се изключва автоматично
след 30 минути.

Кабел 2 м

Удобна за употреба благодарение на дългия 2 м
захранващ кабел.
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Спецификации
Технически спецификации
Напрежение: 110-240 V
Дължина на кабела: 1,8 м
Автоматично изключване: След 30 минути
Керамично покритие
Време за загряване: 15 сек

Време за загряване: 15 сек
Максимална температура: 230 °C
Халка за окачване
Нагревател тип: Мощен нагревател
Въртящ се кабел
Размер на плочите: 25 x 105 мм

Сервиз
Гаранция: 2 години гаранция в цял свят

Щадящи технологии
Йонна грижа

* след симулиране на 2 години изправяне на коса при 200 °C на
косата на средностатическа европейка, без цъфтежи

* * температура на косата и потребителски в сравнение с HP8344
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