
 

 

Philips StyleCare
Kulma Sublime Ends

32mm velký válec
Technologie SplitStop
Napuštění keratinem
Digitální nastavení teploty

BHB868/00
Blýskněte se svými lokny

Až 95% prevence roztřepených konečků*
Kulma Sublime Ends je naším prvním modelem navrženým tak, aby během stylingu 
ochránil vaše citlivé konečky. Díky špičkové technologii SplitStop snadno vytvoříte jemné 
lokny a stanete se ozdobou každé akce.

Krásně upravené vlasy
• Až 200 °C pro dokonalé výsledky
• 32mm velký válec pro jemné lokny

Méně roztřepených konečků
• Technologie SplitStop pro dokonalou prevenci roztřepených konečků
• Napuštění keratinem pro lepší péči
• 8 digitálních nastavení teploty pro absolutní kontrolu

Snadné použití
• O 30 % více místa pro úpravu na kulmě pro dlouhé či husté vlasy
• Chladný konec pro snadnější a bezpečnější použití
• Bezpečnostní stojan pro snadné použití
• Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund
• Funkce uzamykací pojistky zabrání náhodnému přepnutí
• Otočný kabel, který zabraňuje zamotání
• Automatické vypnutí pro bezpečné použití



 Technologie SplitStop

Naším tajemstvím k dokonalé prevenci 
roztřepených konečků je nová technologie 
SplitStop. Jedná se o unikátní kombinaci 
teplotního výkonu a minimální míry tření, která 
dbá o zdraví vašich vlasů od kořínků po 
konečky. Nedochází u ní k žádným změnám 
teploty, díky čemuž během použití dosahuje 
optimálního rozložení tepla ve válci. Válec je 
potažen hladkou keramickou vrstvou, která 
snižuje tření na pramenech vlasů. Vytvořte si 
dokonalé lokny se zdravějšími konečky, které 
jsou plné nového života.

Napuštění keratinem

Keratin je základní složkou vlasů, díky které 
jsou silné, zdravé a skvěle vypadají. Keramika je 
obohacena o keratin a zajistí tak vašim vlasům 
ještě lepší péči.

Digitální nastavení teploty
Digitální displej s 8 nastaveními teploty vám 
umožní dokonalou kontrolu úpravy teploty 
pro váš typ vlasů a zabrání jejich poškození.

Až 200 °C

Díky vysoké teplotě můžete vlasy různě 
tvarovat a vytvořit takové kudrny, jaké chcete.

32mm velký válec

32mm velký válec pro jemné lokny

O 30 % více místa pro úpravu

Více místa pro úpravu na kulmě zajistí 
jednodušší natáčení i pro dlouhé či husté vlasy

Chladný konec

Chladný konec je vyroben ze zvláštního 
tepelně izolačního materiálu, takže zůstává 
chladný. Při úpravě účesu jej lze bezpečně 
držet a optimálně používat.

Bezpečnostní stojan

Bezpečnostní stojan umožňuje bezpečné 
odložení kulmy během použití

Rychlá doba zahřívání

Tato kulma má možnost rychlého zahřátí; je 
připravena k použití za 60 sekund
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Přednosti
Kulma Sublime Ends
32mm velký válec Technologie SplitStop, Napuštění keratinem, Digitální nastavení teploty
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Technické údaje
• Velikost válce: 32 mm
• Povrchová vrstva válce: Keramický povrch 

s keratinem
• Rozsah teplot: 130 °C – 200 °C
• Počet nastavení teploty: 8
• Typ ovládání teploty: LCD
• Doba zahřívání: 60 s
• Délka kabelu: 1,8 m
• Napětí: Celosvětový V

Funkce
• Automatické vypnutí: po 60 min
• Zamčení tlačítka: Ano
• Odkládací stojánek: Ano
• Otočný kabel: Ano

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano
•
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Specifikace
Kulma Sublime Ends
32mm velký válec Technologie SplitStop, Napuštění keratinem, Digitální nastavení teploty

* po 2 letech simulovaného použití při natáčení při teplotě 180 °C na 
průměrných evropských vlasech bez roztřepených konečků
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