
 

Náhradní břity 2 ks

OneBlade

 
2 náhradní břity

2 vyměnitelné břity

Hodí se ke každé rukojeti
OneBlade

Každý má životnost až
4 měsíce*

 

QP220/55

OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli

dlouhé vousy

Oholí bez pořezání

Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat

a holit vousy jakékoli délky a vytvářet přesné. Zapomeňte na používání několika

nástrojů pro zastřihování, úpravu a holení vousů, OneBlade zvládne všechno.

Komfortní oholení

Unikátní technologie OneBlade

Snadné použití

Životnost každého vyměnitelného břitu je 4 měsíce



Náhradní břity 2 ks QP220/55

Přednosti Specifikace

Unikátní technologie OneBlade

Philips OneBlade je revoluční technologie

péče o vzhled navržená pro muže, kteří rádi

mění styl svých vousů. OneBlade zastřihuje,

tvaruje a oholí vousy jakékoli délky. Jedinečná

holicí technologie OneBlade kombinuje rychle

se pohybující ostří (200x za vteřinu) se

systémem dvojí ochrany a poskytuje vám

účinné a pohodlné holení delších vousů.

OneBlade neholí příliš nakrátko, takže

nepodráždí vaši pokožku.

Odolný břit OneBlade

Philips OneBlade je velmi odolný a pro

zajištění optimálního výkonu stačí břity měnit

každé 4 měsíce*.

Zastřihování a holení

Holicí systém: Technologie kopírování obrysů,

Systém dvojité ochrany

Systém zastřihování: Technologie kopírování

obrysů

Náhradní břit OneBlade

Náhradní břity v balení: 2

Vhodné pro následující výrobky: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Každý břit vydrží až 4 měsíce – Pro nejlepší oholení. Při

2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky

se mohou lišit.
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