
 

Сменяемо ножче

OneBlade

  Подстригване, оформяне, бръснене

2 сменяеми ножчета

Приляга на всички дръжки на

OneBlade

Всяко издържа до 4 месеца*

 

QP220/55

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка

дължина на косъма

Създаден за рязане на косъма, а не на кожата

OneBlade на Philips е нов революционен хибриден стилизатор, който може да подстригва,

бръсне и създава изчистени линии и ръбове при всякаква дължина на косъма. Забравете за

многобройните приставки и инструменти. OneBlade върши всичко.

Комфортно бръснене

Уникална технология на OneBlade

Лесна употреба

Издръжлив OneBlade



Сменяемо ножче QP220/55

Акценти Спецификации

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade разполага с революционна нова

технология, предназначена за оформяне на лицето и

грижи за тялото. Тя може да подстригва, оформя и

бръсне косми с всякаква дължина. Нейната двойна

система за защита – плъзгащо се покритие, съчетано

със заоблени върхове – прави бръсненето лесно и

комфортно. В същото време неговата технология за

бръснене разполага с бързо движещ се резец (200 x

в секунда), така че е ефективен – дори при дълги

косми.

Издръжлив OneBlade

Ножчетата са предназначени за издръжливост. За

оптимална производителност е необходимо

единствено да сменяте всяко ножче на всеки 4

месеца*. Смяната е лесна и безпроблемна.

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на

контурите, Система за двойна защита

Система за подстригване: Технология за следване

на контурите

Сменяемо ножче за OneBlade

Сменяеми ножчета на пакет: 2

За продуктов тип: OneBlade (QP25xx), OneBlade

(QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade Pro

(QP66xx)

 

* Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На

базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните

резултати може да се различават.
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