OneBlade
Do przycinania, modelowania i
golenia
Przycina zarost, nie podrażnia
skóry
3 nasadki do zarostu
Na mokro/na sucho, bateria
NiMH

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów
każdej długości
Przycina zarost, nie podrażnia skóry

QP2520/20

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna maszynka hybrydowa, która umożliwia
przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej
długości zarostu. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach.
OneBlade da sobie radę ze wszystkim.
Komfortowe golenie
Wyjątkowa technologia OneBlade
Gól
Dopasowująca się do kształtu ciała
Równomierne przycinanie
Przytnij
3 nasadki do zarostu (1, 3 i 5mm) umożliwiające jego równe przycięcie
Wyraziste krawędzie
Nadaj kształt
Stwórz precyzyjne krawędzie i ostre linie za pomocą dwustronnego ostrza
Wygodne użytkowanie
Trwałość OneBlade
Na mokro i na sucho
Wydajny akumulator

OneBlade
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Zalety
Wyjątkowa technologia OneBlade

widoczność i zobaczyć każdy włos, który
przycinasz. Golenie jest szybkie, łatwe i
komfortowe nawet na wrażliwych obszarach, co
pozwala uzyskać idealny styl w kilka sekund.

3 nasadki do zarostu

Gól

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna
technologia elektrycznego golenia,
opracowana dla mężczyzn, którzy stylizują
zarost i zapuszczają brodę. OneBlade pozwala
przyciąć, nadać kształt i zgolić zarost o każdej
długości. Wyjątkowa technologia golenia
OneBlade łączy w sobie szybko poruszający
się nożyk (200 ruchów na sekundę) z
podwójnym systemem ochrony, zapewniając
efektywne i wygodne golenie dłuższych
włosów. OneBlade nie goli zbyt blisko skóry,
dzięki czemu jego stosowanie jest komfortowe.

Nałóż nasadki, aby uzyskać równy zarost o
wybranej długości.
Trwałość OneBlade
OneBlade nie goli zbyt blisko, by zapewnić
komfort skórze. Gol pod włos, by komfortowo
usunąć zarost każdej długości.
Dopasowująca się do kształtu ciała

Ostrza zostały zaprojektowane z myślą o
długotrwałej efektywności. Aby zachować
optymalną wydajność, wystarczy wymieniać
każde ostrze co 4 miesiące*. Wymiana jest
łatwa i bezproblemowa.

Przytnij

OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy,
umożliwiając efektywne i komfortowe
przycinanie i golenie całej powierzchni skóry.
Przytnij brodę precyzyjnie do pożądanej
długości za pomocą jednej z 3 nasadek do
zarostu: 1 mm w celu uzyskania efektu
popołudniowego zarostu, 3 mm — krótkiego
przycinania, 5 mm — dłuższego zarostu.

Dwustronne ostrze

Nagroda iF DESIGN AWARD 2016
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Nadaj kształt

OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy,
umożliwiając łatwe i komfortowe przycinanie i
golenie całej powierzchni. Przesuwając
dwustronne ostrze w dowolnym kierunku,
uzyskasz stylowe krawędzie i proste linie.
Stwórz perfekcyjną stylizację dzięki
dwustronnemu ostrzu. Możesz golić się w
każdym kierunku, aby uzyskać doskonałą

Zdobywca nagrody Red Dot 2016
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Dane techniczne
Przycinanie i golenie
System golenia: Technologia dopasowująca
się do kształtów twarzy, Podwójny system
ochrony
System przycinania: Technologia
dopasowująca się do kształtów twarzy

Łatwość użytkowania
Ładowanie: Akumulator (wielokrotne
ładowanie)
Wyświetlacz: Wskaźniki ładowania na
zasilaczu
Możliwość używania na mokro i na sucho

Moc
Czas pracy: 45 minut
Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin
Rodzaj akumulatora: Ni-MH
Automatyczne napięcie: 100–240 V
Maks. pobór mocy: 2 W

Akcesoria
Nasadka do przycinania: 3 nasadki do zarostu
(1, 3 i 5 mm)
Konserwacja: Nasadka do przechowywania

Wykończenie
Kolor: Zielony (limonka), szary (węgiel)
Uchwyt: Żebrowana, gumowa rączka

Serwis
2 lata gwarancji: Na rączce
Wymienna głowica: QP210, QP220, QP610,
QP620, Wymieniaj co 4 miesiące*
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* Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy
zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy
pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty
mogą się różnić.

