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Piiramine, kujundamine,
raseerimine

Igas pikkuses habemele

3 külgeklõpsatavat
habemekammi

Laetav, märjalt ja kuivalt
kasutatav

 

QP2520/20

Piirake, viimistlege ja raseerige igas pikkuses

habet

Mõeldud lõikama habet, mitte nahka

Philipsi OneBlade on uus revolutsiooniline hübriidraseerija, millega saab iga

pikkusega habet piirata, raseerida ning selgeid jooni ja servasid luua. Unustage

mitmed etapid ja seadmed. OneBlade teeb seda kõike.

Mugav habemeajamine

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Ajage habe ära

Järgib teie näojooni

Ühtlane tulemus

Piirake

Erinevad habemekammid rohkem valikuid

Teravad servad

Kujundage servad

Looge täpsed servad ja teravad jooned

Lihtne kasutada

Iga tera kestab 4 kuud

Märg- või kuivkasutus

Kasutamiseks laadige aku täis
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Esiletõstetud tooted

Ainulaadne OneBlade’i tehnoloogia

Philipsi OneBlade on revolutsiooniline uus

tehnoloogia, mis on mõeldud habeme

ajamiseks ja kehakarvade eemaldamiseks.

Sellega saab kujundada, piirata ja raseerida

igas pikkuses karvu. Selle kahekordne

kaitsesüsteem – ümarate servadega libisev

kattekiht – muudab raseerimise lihtsamaks ja

mugavamaks. Raseerimistehnoloogia hõlmab

kiiresti liikuvat lõikurit (200 korda sekundis),

mistõttu toimib see tõhusalt isegi pikemate

karvade puhul.

Piirake

Kasutage ühte komplekti kuuluvast kolmest

habemekammist habeme piiramiseks. 1 mm

ühepäevase habeme, 3 mm korralikult piiratud

ja 5 mm pika habeme saavutamiseks.

Kujundage servad

Kahepoolse teraga saate sekunditega täpsed

jooned, võimaldades teil näha igat lõigatavat

karva.

Ajage habe ära

Hübriidraseerija OneBlade ei raseeri nii

lähedalt kui traditsiooniline lõiketera – seega

ei kahjusta see nahka. Liikuge vastukarva ja

eemaldage hõlpsasti mis tahes pikkuses

karvad.

Piirjooni järgiv

OneBlade järgib näo piirjooni, võimaldades

kõiki näopiirkondi mugavalt piirata ja

raseerida..

Kahepoolne tera

OneBlade järgib näokontuure ja seetõttu on

kõikide piirkondade piiramine ja raseerimine

lihtne ning mugav. Kahepoolset tera ükskõik

kummas suunas liigutades saate luua stiilsed

servad ja teravad jooned.

3 külgeklõpsatavat habemekammi

Saavutage soovitud habemepikkus, kasutades

komplekti kuuluvast ühte 3-st habemekammist

pikkusega 1, 3 või 5 mm.

Vastupidav OneBlade

Optimaalse jõudluse saavutamiseks vahetage

lõiketera iga 4 kuu tagant* hõlpsalt välja.
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Spetsifikatsioon

Piiramine ja habeme ajamine

Habemeajamissüsteem: Piirjooni järgiv

tehnoloogia, Topeltkaitsesüsteem

Piirlisüsteem: Piirjooni järgiv tehnoloogia

Tarvikud

Kamm: 3 habemekammi, (1, 3, 5 mm)

Hooldus: Hoiuümbris

Kergesti kasutatav

Laadimine: Laetav

Ekraan: Laadimise märgutuli adapteril

Märg- ja kuivkasutus

Disain

Värvus: Laimiroheline, tumehall

Käepide: Sooneline kummist käepide

Võimsus

Kasutusaeg: 45 minutit

Laadimine: 8 tundi täislaadimiseks

Aku tüüp: Ni-MH

Automaatpinge: 100–240 V

Maksimaalne energiatarve: 2 W

Hooldus

2-aastane garantiiaeg: Käepidemel

Asenduspea: QP210, QP220, QP610, QP620,

Vahetage iga 4 kuu järel*

 

* Parima habemeajamistulemuse saavutamiseks kestab

iga tera kuni 4 kuud. Kui ajate habet täielikult 2 korda

nädalas. Tegelikud tulemused võivad erineda.
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