
OneBlade Pro

• OneBlade - zastrih.,tvarovanie,holenie
• Oholí bez porezania
• Hreb. nást. na presné strih. s 14 dĺžk.
• Nabíjací, mokré aj suché použitie

QP6520/20

OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek
dlhú bradu
 

Oholí bez porezania

 
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný zastrihávač, ktorý dokáže zastrihávať a holiť bradu akejkoľvek dĺžky a vytvárať

presné línie a tvary. Zabudnite na používanie niekoľkých nástrojov na zastrihávanie, úpravu a holenie brady, OneBlade zvládne

všetko.

Výhody

Komfortné oholenie
• Unikátna technológia OneBlade
• Oholí
• Kopírovanie obrysov tváre
 
Rovnomerné zastrihnutie
• Zastriháva
• Hrebeňový nástavec na zastrihávanie s 14 dĺžkami strihu od 0,4 do

10 mm
 
Ostré kontúry

• Tvaruje
• Vytvorte dokonalé tvary a ostré kontúry vďaka obojstrannej čepeli
 
Jednoduché použitie
• Odolná čepeľ OneBlade
• Mokré a suché holenie
• Digitálny displej LED zobrazuje stav batérie a cestovnú zámku
• Li-ion batéria 90 min.
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Vlastnosti

Unikátna technológia OneBlade

Philips OneBlade je revolučná technológia starostlivosti o vzhľad navrhnutá
pre mužov, ktorí radi menia štýl svojej brady. OneBlade zastriháva, tvaruje
a oholí bradu akejkoľvek dĺžky. Jedinečná holiaca technológia OneBlade
kombinuje rýchlo sa pohybujúcu čepeľ (200× za sekundu) so systémom
dvojitej ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné holenie dlhších chĺpkov.
OneBlade neholí príliš nakrátko, takže nepodráždi vašu pokožku.

Zastriháva

Zastrihnite si bradu na perfektnú, rovnomernú dĺžku pomocou nastaviteľného
hrebeňového nástavca. Vyberte si jedno z 12 nastavení dĺžky od jednodenného
strniska cez krátky strih až po dlhšiu bradu.

Tvaruje

Vytvarujte si bradu do dokonalého štýlu vďaka obojstrannej čepeli, ktorá
umožňuje dokonalú presnosť, a to aj v horšie dostupných alebo citlivých
oblastiach. Vylaďte svoj štýl jednoducho a za pár sekúnd.

Oholí
OneBlade neholí príliš nakrátko, takže nepodráždi pleť. Hoľte proti smeru
rastu a zbavte sa akokoľvek dlhých chĺpkov.

Kopírovanie obrysov tváre

OneBlade kopíruje obrysy tváre a umožňuje vám účinne a pohodlne
zastrihávať a holiť všetky oblasti tváre.

Obojstranná čepeľ

Dodajte svojmu vzhľadu štýl a pohybom čepele v ktoromkoľvek smere
vytvorte čisté línie.

Hrebeňový nástavec so 14 dĺžkami

Presný nástavec na zastrihávanie poskytuje rovnomerné oholenie na 1
zo 14 dĺžok od 0,4 do 10 mm

Odolná čepeľ OneBlade

Čepele sú určené na dlhodobý výkon. Na zaistenie optimálneho výkonu stačí
čepeľ vymeniť raz za 4 mesiace.* Výmena je jednoduchá a bezproblémová.

Mokré a suché holenie
OneBlade je vodotesný, takže sa ľahko čistí: stačí opláchnuť pod tečúcou
vodou. Môžete sa holiť bez peny alebo s ňou – ako vám to vyhovuje.

Digitálny displej LED

Na digitálnom LED displeji vždy skontrolujte, že je vaše zariadenie OneBlade
pripravené na cestu. Upozorní vás na nízky stav batérie počas používania a pri
zapojení ukazuje priebeh nabíjania. Aktivujte cestovnú zámku a noste
zariadenie OneBlade všade so sebou.

Li-ion batéria 90 min.

Po hodinovom nabíjaní zaisťuje dobíjacia Li-iónová batéria 90 minút
nepretržitého výkonu na úpravu vzhľadu.
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Špecifikácia
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto je predpredajný leták. Obsah tohto letáka bol vytvorený na základe našich najaktuálnejších znalostí vzhľadom na vyššie uvedenú krajinu. Obsah tohto
letáka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za žiadne záručné nároky na základe obsahu tohto letáka.

Zastrihávanie a holenie
Holiaci systém Technológia kopírovania kontúr

Systém dvojitej ochrany
Zastrihávací systém Technológia kopírovania kontúr

Príslušenstvo
Hrebeňový nástavec Hrebeňový nástavec so 14 dĺžkami

(0,4 – 10 mm)
Podstavec Nabíjací stojanček
Puzdro Cestovné puzdro

Jednoduché použitie
Nabíjanie Nabíjacia
Displej Digitálny displej LED s plným

rozlíšením
Indikátor plného nabitia batérie
Indikátor vybitia batérie
Indikátor nabíjania
Indikátor cestovnej zámky

Dizajn
Farba Čierny so striebornou čepeľou
Telo Ergonomická rukoväť a jednoduchá

manipulácia

Spotreba
Dĺžka používania 90 minút
Nabíjanie Úplné nabitie za 1 hodinu
Typ batérie Lítiovo-iónová
Automatická voľba
napätia

100 – 240 V

Maximálna spotreba
elektrickej energie

5,4 W

Servis
2-ročná záruka Na rukoväti
Náhradná čepeľ
QP210, QP220

Vymeňte každé 4 mesiace*

* * Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
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