
 

„OneBlade“
 

Kirpk, skusk, formuok

bet kokio ilgio barzdą

3 uždedamos barzdos šukos

Įkraunamas, naudok drėgnai ir
sausai

 

QP2520/30

Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis formavimo prietaisas, kuris

kerpa ir skuta bet kokio ilgio barzdą bei formuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamiršk

kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro viską.

Patogus skutimasis

Unikali „OneBlade“ technologija

Nusiskusk

Atkartoja veido kontūrus

Vienodas patrumpinimas

Kirpk

Daugiau pasirinkimų suteikiančios barzdelės šukos

Aiškūs kraštai

Formuok

Suformuok tikslius kraštus ir aiškias linijas

Paprasta naudoti

Kiekvienų peiliukų užtenka 4 mėn.*

Naudok drėgnai ir sausai

Įkrauk ir naudok



„OneBlade“ QP2520/30

Ypatybės

Unikali „OneBlade“ technologija

Skirta veido plaukams formuoti ir kūno

plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk,

formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl

lengvai slystančios dangos ir suapvalintų

galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su

200 k. per sekundę judančiu kirptuvu

veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.

Kirpk

Apkirpk barzdą iki norimo ilgio. Tavo „Philips

OneBlade“ skustuvo komplekte yra 3

uždedamos barzdos šukos. 1 mm šukos skirtos

vos matomai barzdelei, 3 mm – griežtam

kirpimui, o 5 mm – ilgesnei barzdai.

Formuok

Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami

kiekvieną skutamą plauką ir per kelias

sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias

linijas.

Nusiskusk

Su „OneBlade“ skustuvu nenuskusite taip arti

odos, kaip nuskustumėte su įprastu skustuvu,

todėl jis yra malonesnis odai. Braukite prieš

plauką ir lengvai nuskuskite bet kokio ilgio

plaukus.

Kontūrus atkartojančios

„Philips OneBlade“ skustuvas atkartoja veido

kontūrus, todėl galite veiksmingai ir patogiai

kirpi ir skusti visas veido sritis.

Dvipusiai ašmenys

„OneBlade“ atkartoja veido kontūrus, todėl

lengvai ir patogiai kirpkite ir skuskite visur.

Naudokite dvipusius ašmenis, norėdami

modeliuoti kraštus ir aiškias linijas braukiant

ašmenimis bet kuria kryptimi.

3 uždedamos barzdos šukos

Nukirpk barzdelę norimu ilgiu naudodamas

vieną iš 3 šukų barzdelei: 1, 3 arba 5 mm.

„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO

DIZAINĄ 2016 m.

„OneBlade“„iF“ APDOVANOJIMAS UŽ

GAMINIO DIZAINĄ 2016 m.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo laimėtojas

„OneBlade“2016 m. „Red Dot“ apdovanojimo

laimėtojas
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Specifikacijos

Kirpimo ir skutimo kokybė

Skutimo sistema: Kontūro sekimo technologija,

Dviguba apsaugos sistema

Kirpimo sistema: Kontūro sekimo technologija

Priedai

Šukos: 3 ilgių barzdos šukos (1, 3, 5 mm)

Papildomi keičiami ašmenys

Priežiūra: Dangtelis

Lengva naudoti

Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama

Ekranas: Įkrovimo indikatorius ant adapterio

Drėgnas ir sausas naudojimas

Konstrukcija

Spalva: Gelsvai žalsva, anglies pilkumo

Rankenėlė: Rumbuota guminė rankena

Maitinimas

Veikimo laikas: 45 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 8 val.

Baterijos tipas: Ni-MH

Automatinis įtampos reguliavimas: 100–240

V

Maksimalus energijos naudojimas: 2 W

Techninė priežiūra

2 metų garantija: Ant rankenos

Keičiama galvutė: QP210, QP220, QP610,

QP620, Keisk kas 4 mėnesius*

* Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad

skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per

savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.
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