
 

Лице

OneBlade

  Подстригване, оформяне, бръснене

За всякаква дължина на косъма

3 гребена, с щракване, набола брада

С презареждане, за сухо и мокро

 

QP2520/64
Подстригване, оформяне и бръснене при всяка

дължина на косъма

Създаден да реже брада, а не кожа

OneBlade на Philips е нов революционен хибриден уред за брада, който може да подстригва,

бръсне и създава изчистени линии при всякаква дължина на косъма. Забравете за

многобройните приставки и инструменти. OneBlade върши всичко.

Комфортно бръснене

Уникална технология на OneBlade

Избръснете се

Следване на контура

Равномерно подстригване

Подстрижете се

3 гребена за поставяне с щракване за набола брада (1, 3, 5 mm) за равномерна набола брада

Остри ръбове

Оформяйте

Създавайте прецизни ръбове и остри линии с двустранното ножче

Лесна употреба

Издръжлив OneBlade

Мокро и сухо

Дълготрайна батерия

Твърд калъф за OneBlade и аксесоари
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Акценти

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade разполага с революционна нова

технология, предназначена за оформяне на брадата и

окосмяването по тялото. Тя може да подстригва,

оформя и бръсне косми с всякаква дължина. Нейната

двойна система за защита – плъзгащо се покритие,

съчетано със заоблени краища – прави бръсненето

лесно и комфортно. В същото време неговата

технология за бръснене разполага с бързо движещи

се ножчета (200 x в секунда), така че е ефективен –

дори при дълги косми.

Подстрижете се

Подстригвайте брадата си с прецизна дължина на

набола брада с един от включените 3 гребена за

набола брада. 1 mm за ефект току-що набола брада, 3

mm за късо подстригване и 5 mm за по-дълга брада.

Оформяйте

Създавайте прецизни ръбове с двустранното ножче.

Можете да бръснете във всяка посока, за да имате

чудесна видимост и да виждате всяко косъмче, което

отрязвате. Бързо и лесно оформяте стила си за

секунди!

Избръснете се

OneBlade не бръсне толкова близо до кожата,

колкото традиционното ножче – така че не дразните

кожата си. Бръснете в посока обратно на косъма и се

избръснете с лекота при всякаква дължина на косъма.

Следване на контура

OneBlade следва контурите на вашето лице и ви

позволява ефективно и удобно да подстригвате и

бръснете всички зони на лицето.

Двустранно ножче

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви

позволява лесно и удобно да подстригвате и

бръснете всички зони. Използвайте двустранното

ножче, за да оформите ръбовете и да създадете

изчистени линии, като движите ножчето във всички

посоки.

3 гребена, с щракване, набола брада

Поставете някой от гребените за поставяне с

щракване, за да получите равномерна набола брада на

дължината, която искате.

Издръжлив OneBlade

Ножчетата са предназначени за издръжливост. За

оптимална производителност е необходимо

единствено да сменяте всяко ножче на всеки 4

месеца*. Смяната е лесна и безпроблемна.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

OneBladeiF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

Носител на награда Red Dot за 2016 г.

OneBladeНосител на награда Red Dot за 2016 г.
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Спецификации

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на

контурите, Система за двойна защита

Система за подстригване: Технология за следване на

контурите

Аксесоари

Гребен: 3 гребена за набола брада (1, 3, 5 mm)

Поддръжка: Капаче за съхранение

Калъф за пътуване: Твърд калъф

Лесна употреба

Зареждане: Акумулаторна

Дисплей: Индикатор за зареждане на адаптера

За употреба на мокро и сухо

Дизайн

Цвят: Жълто-зелено, въгленово сиво

Дръжка: Оребрена гумена ръкохватка

Захранване

Време на работа: 45 минути

Зареждане: 8-часово пълно зареждане

Тип батерия: никел-металхидридна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Максимална консумация на енергия: 2 W

Сервиз

2 години гаранция: На дръжката

Сменяема глава: QP210, QP220, QP610, QP620,

Сменяйте на всеки 4 месеца*

 

* Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На

базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните

резултати може да се различават.
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