
 

Lamă înlocuibilă

OneBlade

 
Tunde, conturează, rade

1 lamă înlocuibilă

Pentru toate mânerele
OneBlade

 

QP210/50 Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Philips OneBlade este un aparat hibrid nou şi revoluţionar pentru aranjarea bărbii,

care poate să tundă, să bărbierească, precum şi să creeze linii şi margini bine

definite pe orice lungime de păr. Nu mai este nevoie să foloseşti mai multe

instrumente şi etape. OneBlade face totul.

Ras confortabil

Tehnologie OneBlade unică

Uşor de utilizat

OneBlade durabil



Lamă înlocuibilă QP210/50

Repere Specificaţii

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade are o tehnologie

revoluţionară concepută pentru stilizarea

părului facial şi îngrijire corporală. Poate să

tundă, să contureze şi să bărbierească orice

lungime de păr. Sistemul său dublu de

protecţie – un strat de alunecare combinat cu

vârfuri rotunjite – asigură un bărbierit mai uşor

şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire

include un dispozitiv de tăiere cu mişcări

rapide (200 pe secundă), astfel încât este

eficientă chiar şi pe firele mai lungi.

OneBlade durabil

Lamele sunt concepute pentru a oferi

performanţă de durată. Pentru performanţă

optimă, lama trebuie înlocuită doar o dată la 4

luni*. Este uşor de înlocuit, fără complicaţii.

Performanţă de tundere şi de ras

Sistem de bărbierire: Tehnologie care

urmează contururile, Sistem dublu de protecţie

Sistem de tuns: Tehnologie care urmează

contururile

Service

Cap înlocuibil QP210, QP220: Înlocuieşte

capul o dată la 4 luni*

Lamă OneBlade înlocuibilă

Lame înlocuibile în fiecare pachet: 1

Se potriveşte tipurilor de produs: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea

mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2

bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective

pot varia.
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