
 

Vymeniteľná čepeľ

OneBlade

 
Zastrih., vytváranie línií
a holenie

3 vymeniteľné čepele

Kompatibilná s rúčkami
OneBlade

Každá má životnosť až
4 mesiace*

 

QP230/50

Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov

každej dĺžky

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Philips OneBlade je revolučný nový hybridný styler, ktorý dokáže zastrihávať, holiť

a vytvárať rovné línie a okraje na chĺpkoch akejkoľvek dĺžky. Už nemusíte

absolvovať niekoľko krokov a použiť niekoľko nástrojov. OneBlade to zvládne

všetko sám.

Pohodlné holenie

Jedinečná technológia OneBlade

Jednoduché používanie

Trvácna technol. OneBlade



Vymeniteľná čepeľ QP230/50

Hlavné prvky Technické údaje

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade obsahuje novú revolučnú

technológiu navrhnutú na úpravu brady a fúzov,

ako aj chĺpkov na celom tele. Dokáže

zastrihávať, holiť a vytvárať línie na fúzoch

akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému

ochrany pokožky – s povrchovou vrstvou čepele

v kombinácii so zaoblenými hrotmi – je

holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší

pocit na pokožke. Táto technológia holenia je

zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom

(200-krát za sekundu), ktorý je výnimočne

efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.

Trvácna technol. OneBlade

Čepele sú trvácne. Na dosiahnutie

optimálneho výkonu je potrebné každú čepeľ

meniť len raz za 4 mesiace*. Výmena je

jednoduchá a praktická.

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje

kontúry, Duálny systém ochrany pokožky

Systém zastrihávania: Technológia, ktorá

kopíruje kontúry

Náhradná čepeľ pre zariadenie OneBlade

Náhradné čepele v balení: 3

Vhodné pre typ produktov: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – na

dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných

oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
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