
 

OneBlade
 

Barbear, aparar e contornar

Para qualquer comprimento de
pelo

2 pentes com encaixe para
barba

Recarregável; pele seca ou
molhada

 

QP2510/10

Barbeie, apare e contorne qualquer

comprimento de pelo

Feito para cortar o pelo, não a pele

O Philips OneBlade é o novo aparelho Philips que permite 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

Barbeie-se com conforto

Segue seus contornos faciais

Aparagem uniforme

Apare

2 pentes com encaixe para barba (1 mm e 2 mm) para uma barba mais uniforme

Contornos precisos

Contorne

Crie cantos precisos e linhas perfeitas

Fácil de usar

Cada lâmina dura 4 meses

Use seco ou molhado

Bateria de longa duração
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Destaques

Tecnologia OneBlade exclusiva

Projetado para modelar a barba e aparar os

pelos do corpo, o Philips OneBlade apara,

modela e depila qualquer comprimento de

pelos. Ele proporciona um barbear fácil e

confortável graças a um revestimento

deslizante e a pontas arredondadas. E com um

cortador que se move a 200 vezes por

segundo, ele é eficiente mesmo em pelos

mais compridos.

Apare

Apare sua barba com um comprimento preciso

usando um dos 2 pentes para barba inclusos: 1

mm para uma barba rala e 2 mm para uma

barba por fazer.

Contorne

Conquiste linhas precisas em segundos com a

lâmina dupla face que permite que você veja

todos os pelos que está aparando.

Barbeie-se com conforto

O barbeador OneBlade não apara os pelos

muito rente, ao contrário de lâminas

tradicionais, garantindo que sua pele não

fique irritada. Siga o sentido contrário da raiz e

apare facilmente pelos de qualquer

comprimento.

Ajustável aos contornos

O barbeador Philips OneBlade segue seus

contornos faciais, permitindo que você apare e

raspe todas as áreas do rosto com eficiência e

conforto.

Lâmina dupla face

O OneBlade segue os contornos do rosto,

permitindo que você apare e barbeie todas as

áreas com facilidade e conforto. Use a lâmina

de dupla face e mova-a em qualquer direção

para modelar contornos e criar linhas precisas.

2 pentes com encaixe para barba

Encaixe um dos pentes para obter o

comprimento de barba uniforme que você

deseja.

Durabilidade OneBlade

Substitua facilmente a lâmina a cada 4 meses

para obter o melhor desempenho. Um

indicador de uso verde aparecerá quando a

lâmina estiver desgastada.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vencedor

OneBladeRed Dot Award 2016: Vencedor
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Especificações

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

Acessórios

Pente: 2 pentes para barba (1 e 2 mm)

Manutenção: Tampa de armazenamento

Fácil de usar

Carregamento: Recarregável

Uso seco e molhado

Botões rotacionais liga/desliga

Design

Cor: Verde-limão, cinza-chumbo

Alça: Formato que cabe na mão

Lig/Desl

Tempo de funcionamento: 30 minutos

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Tipo da bateria: Ni-MH

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo de energia máximo: 2 W

Serviço

Garantia de dois anos: No cabo

Cabeça de reposição: QP210, QP220, QP610,

QP620, Substitua a cada 4 meses*

 

* 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.
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