
 

Súprava Face +
Body

OneBlade

 
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

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, čepeľ na telo s ochranou pokožky a hrebeňový nástavec

na telo. Zabudnite na to, že ste niekedy používali niekoľko nástrojov. Na všetko

vám stačí OneBlade.

Pohodlné holenie

Jedinečná technológia OneBlade

Nasúvateľná ochrana pokožky určená na citlivé oblasti

Rovnomerné zastrihávanie

Jednoducho zastrihávajte v akomkoľvek smere (3 mm)

Jednoduché používanie

Trvácna technol. OneBlade



Súprava Face + Body QP620/50

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.

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.

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje

kontúry, Duálny systém ochrany pokožky

Systém zastrihávania: Technológia, ktorá

kopíruje kontúry

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Nasúvateľná ochrana

pokožky, Nasúvateľný hrebeňový nástavec na

telo

Náhradná čepeľ pre zariadenie OneBlade

Náhradné čepele v balení: 2

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.

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2018‑10‑12

Verzia: 3.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

