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Zastřižení, vytvarování, oholení

Pro vousy všech délek

3 nasazovací hřebeny pro
strniště

Nabíjecí, mokré a suché použití
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Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech

délek

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat

a holit vousy jakékoli délky a vytvářet na nich čisté linie a tvary. Zapomeňte na více

kroků a používání několika nástrojů. OneBlade zvládne všechno.

Komfortní oholení

Jedinečná technologie OneBlade

Oholte to

Kopíruje obrysy vaší tváře

Rovnoměrné zastřižení

Zastřihni to

Hřebeny na strniště, které vám otevřou více možností

Ostré okraje

Dejte tomu tvar

Vytvářejte přesné hrany a ostré linie

Snadné použití

Životnost každého břitu je 4 měsíce

Použití za mokra nebo za sucha

Dobijte a můžete začít s úpravami

Tvrdé pouzdro pro OneBlade a jeho příslušenství
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Přednosti

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je navržen pro styling tváře

a péči o vzhled a zastřihne, vytvaruje a oholí

vousy všech délek. Jeho klouzavá povrchová

úprava a zaoblené hroty zajišťují snadné

a pohodlné oholení. Ostří se pohybuje 200x za

sekundu a účinně tak oholí i delší vousy.

Zastřihni to

Zastřihujte své strniště na oblíbenou délku.

Holicí strojek Philips OneBlade je dodáván se

3 hřebeny na strniště. Ty mají délku 1 mm pro

jednodenní strniště, 3 mm pro kratší strniště

a 5 mm pro delší strniště.

Dejte tomu tvar

Díky oboustrannému břitu uvidíte každý

chloupek a během několika sekund vytvoříte

přesné linie.

Oholte to

Holicí strojek OneBlade nestříhá tak blízko

pokožce, jako tradiční žiletka, takže vám

nepodráždí kůži. Při pohybu proti směru růstu

vousů jednoduše oholíte vousy jakékoli délky.

Kopírování obrysů tváře

Holicí strojek Philips OneBlade kopíruje obrysy

tváře a umožňuje vám účinně a pohodlně

zastřihovat a holit všechny části obličeje.

Dvoustranný břit

OneBlade kopíruje obrysy vaší tváře

a umožňuje jednoduše a pohodlně zastřihovat

a holit všechny části obličeje. Dodejte

dvoustranným břitem svému vzhledu styl

a pohybem břitu v kterémkoli směru vytvořte

čisté linie.

3 nasazovací hřebeny pro strniště

Použijte jeden ze 3 dodaných hřebenů na

strniště o délce 1, 3 nebo 5 mm a zastřihněte si

své strniště na oblíbenou délku.

Odolný břit OneBlade

Pro zajištění optimálního výkonu stačí břity

jednoduše každé 4 měsíce* měnit. Jakmile

jsou břity opotřebené, indikátor životnosti se

rozsvítí zeleně.

Ocenění iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeOcenění iF DESIGN AWARD 2016

Ocenění Red Dot Award 2016: vítěz

OneBladeOcenění Red Dot Award 2016: vítěz
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Specifikace

Zastřihování a holení

Holicí systém: Technologie kopírování obrysů,

Systém dvojité ochrany

Systém zastřihování: Technologie kopírování

obrysů

Příslušenství

Hřeben: 3 hřebeny pro strniště (1, 3, 5 mm)

Údržba: Ochranný kryt

cestovní pouzdro: Tvrdé pouzdro

Snadné použití

Nabíjení: Nabíjecí

Displej: Indikátor nabíjení na adaptéru

Mokré a suché použití

Design

Barva: Citrusově zelená, tmavě šedá

Rukojeť: Žebrované pogumované tělo kartáčku

Spotřeba

Doba chodu: 45 minut

Nabíjení: 8 hodin na plné nabití

Typ baterie: Ni-MH

Automatická volba napětí: 100-240 V

Maximální spotřeba elektrické energie: 2 W

Servis

2letá záruka: Na rukojeť

Výměnná hlava: QP210, QP220, QP610,

QP620, Vyměňte každé 4 měsíce*

 

* Každý břit vydrží až 4 měsíce – Pro nejlepší oholení. Při

2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky

se mohou lišit.
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