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OneBlade Pro

 
Zastrih., vytváranie línií
a holenie

Vhodné na fúzy každej dĺžky

1 čepeľ na tvár, 1 čepeľ na telo

Hreb. nástavec na tvár/telo, 14
dĺžok

 

QP6620/20

Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov

každej dĺžky

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Philips OneBlade Face + Body zastriháva, vytvára línie a holí chĺpky každej dĺžky.

Obsahuje čepeľ na tvár a čepeľ na telo s ochranou pokožky. Zabudnite na to, že

ste niekedy používali niekoľko nástrojov. Na všetko vám stačí OneBlade.

Pohodlné holenie

Jedinečná technológia OneBlade

Ohoľte sa

Nasúvateľná ochrana pokožky určená na citlivé oblasti

Rovnomerné zastrihávanie

Pristrihnite si chĺpky

Jednoducho zastrihávajte v akomkoľvek smere (3 mm)

Hrebeňový nadstavec na presné zastrihávanie má 14 nastavení dĺžky (od 0,4 do

10 mm)

Ostré okraje

Vytvorte presné línie

Zastr., vytváranie línií a holenie fúzov každej dĺžky, OneBlade

Jednoduché používanie

Trvácna technol. OneBlade

Odolnosť voči vode: Používajte za mokra aj za sucha

90 min lítium-iónová batéria
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Hlavné prvky

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.

Pristrihnite si chĺpky

Pristrihnite si bradu na rovnomernú dĺžku

pomocou nastaviteľného hrebeňového

nástavca na presné strihanie, ktorý je súčasťou

balenia. Vyberte si jedno z 14 uzamykacích

nastavení dĺžky od popoludňajšieho strniska

cez upravený krátky strih až po dlhšiu bradu.

Na telo použite hrebeňový nástavec na telo

(3 mm) a zastrihávajte v akomkoľvek smere.

Vytvorte presné línie

Vytvorte presné okraje pomocou obojstrannej

čepele. Môžete sa ňou holiť v oboch smeroch,

takže budete skvele vidieť a mať pod kontrolou

každý fúz, ktorý striháte. Upravte si línie svojho

strihu rýchlo a jednoducho v priebehu sekúnd!

Ohoľte sa

OneBlade neholí tesne pri pokožke ako

tradičné žiletky – a preto ju nedráždi.

Prechádzajte proti smeru rastu strniska a

pohodlne si ohoľte fúzy a chlpy akejkoľvek

dĺžky na tvári aj na tele. Obsahuje dve čepele

– jednu na tvár a druhú na telo.

Ochranný prvok

Pripojením ochrany pokožky získate dodatočnú

vrstvu poskytujúcu ochranu citlivých oblastí.

Nasúvateľný hrebeňový nástavec na telo

Pripojením hrebeňového nástavca na telo

(3 mm) budete môcť jednoducho zastrihávať v

akomkoľvek smere.

Hreb. nast. na presné strih. s 14 dĺžk.

Univerzálny hrebeňový nadstavec na presné

zastrihávanie ponúka nastavenia dĺžky od 0,4

do 10 mm, vďaka čomu si chĺpky pristrihnete

presne na želanú dĺžku.

Obojstranná čepeľ

OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre

a umožní vám efektívne a pohodlne oholiť

všetky časti. Na úpravu okrajov použite

obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie

pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.

OCENENIE iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeOCENENIE iF DESIGN AWARD 2016

Víťaz ocenenia Red Dot 2016

OneBladeVíťaz ocenenia Red Dot 2016
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Technické údaje

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje

kontúry, Duálny systém ochrany pokožky

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Hrebeňový nadstavec

na zastrihávanie so 14 dĺžkami (0,4 až 10 mm),

Nasúvateľná ochrana pokožky, Nasúvateľný

hrebeňový nástavec na telo

Náhradná vymeniteľná čepeľ

Stojan: Stojan na nabíjanie

Puzdro: Cestovné puzdro

Jednoduché používanie

Nabíjanie: Nabíjateľná

Displej: plne digitálny displej LED, Indikátor

cestovného zámku

Na suché aj mokré použitie

Dizajn

Farba: Čierna a strieborná čepeľ

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Príkon

Prevádzková doba: 90 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu

Typ batérie: Lítium-iónová

Automatická voľba napätia: 100 - 240 V

Max. spotreba energie: 5,4 W

Servis

2-ročná záruka: Na rúčku

Náhradná hlava: QP210, QP220, QP610,

QP620, Vymeňte každé 4 mesiace*

* 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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