Lâmina substituível
OneBlade
Barbear, aparar e contornar
1 lâmina substituível
Adequada para todos os cabos
OneBlade

QP210

Barbeie, apare e cont. qualq. comp. pelo
Feito para cortar o pelo, não a pele
O Philips OneBlade é um novo modelador híbrido revolucionário para aparar,
barbear e criar contornos e linhas clássicas em qualquer tipo de pelo. Esqueça as
diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.
Barbear confortável
Tecnologia OneBlade exclusiva
Fácil de usar
Cada lâmina substituível dura 4 meses

Lâmina substituível

QP210/51

Destaques

Especiﬁcações

Tecnologia OneBlade exclusiva

movimentação rápida (200 vezes por
segundo), portanto, ele é eﬁciente, mesmo em
pelos mais longos.
Durabilidade OneBlade

O Philips OneBlade tem uma nova e
revolucionária tecnologia projetada para
modelar a barba e aparar os pelos do corpo.
Ele pode aparar, contornar e depilar qualquer
comprimento de pelo. Seu sistema de dupla
proteção, um revestimento deslizante
combinado com pontas arredondadas, torna a
tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia
de barbear dispõe de um cortador de

Serviço
Cabeça de substituição QP210, QP220:
Substitua a cada 4 meses*

O Philips OneBlade é durável e você só
precisa substituir a cada 4 meses para obter o
melhor desempenho.
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Sistema de aparar/barbear de alto
desempenho
Sistema de aparar pelos: Tecnologia
ajustável aos contornos, Sistema de dupla
proteção
Sistema aparador: Tecnologia ajustável aos
contornos

Lâmina substituível OneBlade
Lâminas substituíveis por embalagem: 1
Próprio para o tipo de produto: OneBlade
(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro
(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

* Cada lâmina dura até 4 meses - Para a melhor
experiência ao barbear. Considerando uma frequência
de 2 vezes por semana. Os resultados reais podem
variar.

