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Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε

Για οποιοδήποτε μήκος τρίχας
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Φορτιζόμενη, υγρή & στεγνή χρήση
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Τρίμαρε, διαμόρφωσε και ξύρισε οποιοδήποτε μήκος

τρίχας

Σχεδιασμένο για να κόβει τις τρίχες και όχι το δέρμα

Το Philips OneBlade είναι μια νέα επαναστατική υβριδική συσκευή styling με την οποία μπορείς

να τριμάρεις, να ξυρίζεις και να δημιουργείς καθαρές γραμμές και γωνίες σε γένια κάθε

μήκους. Ξέχασε τα πολλαπλά βήματα και εργαλεία. Το OneBlade τα κάνει όλα.

Άνετο ξύρισμα

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Ξύρισέ τα εντελώς

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου σας

Ομοιόμορφο τριμάρισμα

Τρίμαρε τα γένια σου

Χτένες για γένια, για περισσότερες επιλογές

Καθαρές γραμμές

Διαμόρφωσε

Δημιουργήστε ακριβείς γωνίες και καθαρές γραμμές

Εύκολη χρήση

Κάθε λεπίδα διαρκεί 4 μήνες

Χρησιμοποιήστε για υγρό ή στεγνό ξύρισμα

Φορτίστε την και είστε έτοιμοι
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Χαρακτηριστικά

Μοναδική τεχνολογία OneBlade

Το Philips OneBlade σχεδιάστηκε για την περιποίηση

του προσώπου και του σώματος. Τριμάρει,

δημιουργεί περιγράμματα και ξυρίζει τρίχες κάθε

μήκους. Προσφέρει εύκολο και άνετο ξύρισμα χάρη

στη λεία επίστρωση και τα στρογγυλεμένα άκρα.

Επίσης, με τη λεπίδα που κινείται με ταχύτητα 200x

ανά δευτερόλεπτο, ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμα και

τις πιο μακριές τρίχες.

Τρίμαρε τα γένια σου

Τριμάρετε στο μήκος που προτιμάτε. Η ξυριστική

μηχανή για το πρόσωπο Philips OneBlade διαθέτει 3

χτένες για γένια: 1 χιλ. για γένια τριών ημερών, 3

χιλ. για κοντό τριμάρισμα και 5 χιλ. για μούσι.

Διαμόρφωσε

Δημιουργήστε γραμμές ακριβείας σε δευτερόλεπτα με

τη λεπίδα διπλής όψης, για να βλέπετε κάθε τρίχα

που κόβετε.

Ξύρισέ τα εντελώς

Η ξυριστική μηχανή OneBlade δεν παρέχει τόσο

βαθύ ξύρισμα όσο μια συμβατική λεπίδα,

εξασφαλίζοντας ότι το δέρμα δεν ερεθίζεται.

Πηγαίνετε αντίθετα από τη φορά της τρίχας και

ξυρίστε οποιοδήποτε μήκος με ευκολία.

Παρακολούθηση περιγράμματος

Η ξυριστική μηχανή Philips OneBlade ακολουθεί το

περίγραμμα του προσώπου σας, για να τριμάρετε και

να ξυρίζετε αποτελεσματικά και άνετα όλες τις

περιοχές του προσώπου σας.

Λεπίδα διπλής όψης

Το OneBlade ακολουθεί το περίγραμμα του

προσώπου σου, για να μπορείς να τριμάρεις και να

ξυρίζεις εύκολα και άνετα όλες τις περιοχές του

προσώπου σου. Χρησιμοποίησε τη διπλή λεπίδα για

ομοιόμορφο περίγραμμα και δημιούργησε καθαρές

γραμμές κινώντας τη λεπίδα προς οποιαδήποτε

κατεύθυνση.

3 αποσπώμενα χτενάκια για γένια

Αποκτήστε το επιθυμητό μήκος χρησιμοποιώντας

μία από τις 3 συμπεριλαμβανόμενες χτένες για γένια

στα 1, 3 ή 5 χιλ.

Ανθεκτική τεχνολογία OneBlade

Αντικαταστήστε εύκολα τη λεπίδα κάθε 4 μήνες* για

βέλτιστη απόδοση. Μόλις η λεπίδα φθαρεί, θα

εμφανιστεί μια πράσινη ένδειξη χρήσης.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2016

OneBladeΒΡΑΒΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ iF 2016

Νικητής βραβείου σχεδίασης Red Dot 2016

OneBladeΝικητής βραβείου σχεδίασης Red Dot 2016
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Προδιαγραφές

Απόδοση τριμαρίσματος & ξυρίσματος

Σύστημα ξυρίσματος: Τεχνολογία παρακολούθησης

περιγράμματος, Σύστημα διπλής προστασίας

Σύστημα ψαλιδίσματος: Τεχνολογία παρακολούθησης

περιγράμματος

Αξεσουάρ

Χτένα οδηγός: 3 χτενάκια για γένια (1, 3, 5 χιλ.)

Συντήρηση: Κάλυμμα αποθήκευσης

Ευκολία στη χρήση

Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενο

Οθόνη: Ενδεικτική λυχνία φόρτισης στο τροφοδοτικό

Για υγρή και στεγνή χρήση

Σχεδίαση

Χρώμα: Πράσινο λάιμ, γκρι ανθρακί

Λαβή: Λαβή από καουτσούκ με ραβδωτή επιφάνεια

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας: 45 λεπτά

Φόρτιση: Πλήρης φόρτιση σε 8 ώρες

Τύπος μπαταριών: Ni-MH

Αυτόματη τάση: 100-240 V

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 2 W

Σέρβις

2 χρόνια εγγύηση: Στη λαβή

Ανταλλακτική κεφαλή: QP210, QP220, QP610, QP620,

Αντικατάσταση κάθε 4 μήνες*

 

* Κάθε λεπίδα έχει διάρκεια ζωής έως και 4 μήνες - Για βέλτιστη

εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την

εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
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