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o 95% nierozdwojonych końcówek*
jwyższej jakości prostownica Sublime Ends to nasz pierwszy model opracowany z myślą o 
hronie delikatnych końcówek. Dzięki technologii SplitStop i ruchomym płytkom możesz 
eć pięknie wystylizowane włosy ze zdrowo wyglądającymi końcówkami!

Doskonale wystylizowane włosy
• Dodatek keratyny zapewnia lepszą pielęgnację
• 2x silniejsza pielęgnacja jonowa zapewnia intensywny blask

Potwierdzone zapobieganie rozdwajaniu się końcówek
• Technologia SplitStop doskonale zapobiega rozdwajaniu się końcówek
• Czujnik UniTemp zapewnia niższą temperaturę podczas stylizacji włosów
• Ruchome płytki zapewniają łagodną stylizację
• Zaawansowana powłoka ceramiczna — gładki poślizg i ochrona przed uszkodzeniami
• 14 cyfrowych ustawień temperatury zapewnia pełną kontrolę

Łatwa obsługa
• Termoodporna nasadka umożliwia natychmiastowe schowanie urządzenia
• Bardzo długie płytki (105 mm) umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie
• Nienagrzewająca się końcówka umożliwia łatwe tworzenie loków i fal
• Szybkie nagrzewanie — 15 sek.
• Automatyczne wyłączanie — pełne bezpieczeństwo



 Technologia SplitStop

Naszym sekretem zapewniającym doskonałą 
ochronę przed rozdwajaniem się końcówek 
jest technologia SplitStop. Stanowi ona 
wyjątkowe połączenie czujnika UniTemp i 
naszych zaawansowanych ruchomych płytek 
ceramicznych. Czujnik UniTemp chroni włosy 
przed działaniem nadmiernie wysokiej 
temperatury, a płytki grzejne gwarantują 
minimalne tarcie, doskonale zapobiegając 
rozdwajaniu się końcówek.

Czujnik UniTemp

Czujnik UniTemp chroni włosy przed 
działaniem nadmiernego ciepła, zapewniając 
bardziej stałą temperaturę w celu uzyskania 
lepszej wydajności: teraz możesz osiągnąć taki 
sam efekt przy temperaturze niższej o 20°C**. 
Stwórz idealny styl ze zdrowymi, pełnymi życia 
końcówkami.

Dodatek keratyny

Keratyna to podstawowy składnik włosów, 
który sprawia, że są one mocne, zdrowe i 

wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest 
wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o 
zdrowie włosów.

2x silniejsza pielęgnacja jonowa

Naładowane ujemnie jony zapobiegają 
elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i 
wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny 
blask. W rezultacie włosy stają się lśniące i 
gładkie. Źródłem 2x silniejszej pielęgnacji 
jonowej jest zaawansowany jonizator, który 
uwalnia dwa razy więcej jonów w porównaniu 
ze standardowym jonizatorem, zapewniając 
pielęgnację wszystkich pasm włosów pod 
każdym kątem.

Ruchome płytki

Zaawansowane ruchome płytki ceramiczne 
zmieniają położenie, aby dostosować nacisk na 
włosy. Chroni to strukturę włosa przed 
uszkodzeniem i zmniejsza 
prawdopodobieństwo rozdwajania się 
końcówek.

Miękka termoodporna nasadka

Specjalna miękka nasadka termoizolacyjna 
zapewnia wiele korzyści, a najważniejszą jest 
to, że jest wykonana z gumy silikonowej, 
materiału odpornego na temperaturę. Po 
użyciu wystarczy przesunąć nasadkę na 
prostownicy, aby umożliwić błyskawiczne i 
bezpieczne schowanie urządzenia. Nasadka 
chroni również płytki prostujące przed 
zarysowaniem, a także blokuje prostownicę 
podczas przechowywania.

Długie płytki (105 mm)

Płytki ceramiczne mają profesjonalną długość 
105 mm, co umożliwia szybsze i łatwiejsze 
prostowanie włosów.

Zaawansowana powłoka ceram.

Gładkie zaawansowane płytki ceramiczne 
zapobiegają uszkodzeniu włosów podczas 
stylizacji dzięki wspaniałemu poślizgowi.
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Dane techniczne
• Długość przewodu: 1,8 m
• Czas nagrzewania: 15 s
• Typ grzałki: Grzałka o wysokiej mocy
• Maksymalna temperatura: 230 °C
• Rozmiar płytki: 25 x 105 mm
• Napięcie: 110–240 V

Właściwości
• Automatyczne wyłączanie: Po 30 minutach

• Powłoka ceramiczna
• Uchwyt do zawieszania
• Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Technologie dbające o włosy
• Pielęgnacja jonowa

Serwis
• Gwarancja: 2 lata gwarancji
•
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Dane techniczne
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* po symulacji 2-letniego użytkowania obejmującego prostowanie w 
temperaturze 200°C typowych europejskich włosów bez 
rozdwojonych końcówek

* * temperatura włosów i test konsumencki w porównaniu do modelu 
HP8344
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