
Sada Tvár + Telo

• 1 čepeľ na tvár, 1 čepeľ na telo
• Kompatibilná s rúčkami OneBlade
• Každá má životnosť až 4 mesiace*
• 1 hrebeňový nástavec na telo

QP620/50

Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
 

Oholí bez podráždenia a bez porezania pokožky

 
Philips OneBlade Tvár + Telo zastriháva, tvaruje a holí fúzy každej dĺžky. K dispozícii máte čepeľ na tvár, čepeľ s ochranným

nástavcom na telo a hrebeň na telo. Prestaňte používať viac nástrojov. OneBlade zvládne všetko.

Výhody

Pohodlné holenie
• Jedinečná technológia OneBlade
• Ochranný nástavec proti porezaniu v citlivých oblastiach
 
Rovnomerné zastrihávanie
• Jednoducho zastrihávajte v akomkoľvek smere (3 mm)

 
Jednoduché používanie
• Odolná čepeľ OneBlade
 

Predpredajný leták pre Slovensko (2019, Máj 23)



Vlastnosti

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je vybavený novou revolučnou technológiou pre styling tváre
a starostlivosť o vzhľad. Dokáže zastrihávať, vytvarovať a oholiť fúzy všetkých
dĺžok. Vďaka systému dvojitej ochrany, kĺzavému poťahu v kombinácii so
zaoblenými špičkami, je holenie ľahšie a pohodlnejšie. Technológia holenia
predstavuje rýchlo sa pohybujúce ostrie (200x za sekundu), ktoré je účinné aj
pre dlhé fúzy.

Odolná čepeľ OneBlade

Čepele sú trvácne. Na dosiahnutie optimálneho výkonu je potrebné každú
čepeľ meniť len raz za 4 mesiace*. Výmena je jednoduchá a praktická.

Ochranný nástavec

Nasaďte ochranný nástavec a vyhnite sa porezaniu v citlivých oblastiach

Nasúvateľný hrebeňový nástavec na telo

Pripojením hrebeňového nástavca na telo (3 mm) budete môcť jednoducho
zastrihávať v akomkoľvek smere.

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.

Výkon pri zastrihávaní a holení
Holiaci systém Technológia, ktorá kopíruje kontúry

Duálny systém ochrany pokožky
Systém zastrihávania Technológia, ktorá kopíruje kontúry

Príslušenstvo
Hrebeňový nástavec Nasúvateľný ochranný nástavec

Nasúvateľný hrebeňový nástavec na
telo

Náhradná čepeľ pre OneBlade
Náhradné čepele
v balení

2

Vhodné pre typ
produktov

OneBlade (QP25xx)
OneBlade (QP26xx)
OneBlade Pro (QP65xx)
OneBlade Pro (QP66xx)

OneBlade

* 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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