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OneBlade p/ raspar, aparar e
contornar.

Não machuca a pele

2 pentes com encaixe para
barba

Uso na pele seca ou molhada

 

QP2521/10

Raspe, apare e contorne
O OneBlade é o novo aparelho da Philips que permite manter uma barba perfeita

ou barbear-se sem machucar a pele.

Barbear confortável

Tecnologia exclusiva OneBlade

Raspe

Acompanhe o contorno do rosto

Aparar

Apare

Dois ajustes para um barbear perfeito: pentes de 1 e 2 mm.

Contornos precisos

Contorne

Fácil de usar

Lâminas OneBlade

Utilize na pele seca ou molhada

Carregue e pronto
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Destaques

Tecnologia exclusiva OneBlade

O Philips OneBlade é a maneira revolucionária

de fazer a barba, com uma tecnologia

exclusiva dedicada a homens que

gostam de manter e preservar o estilo

diariamente. Desenvolvido para raspar, aparar

e contornar qualquer tamanho de barba, o

OneBlade faz cortes com movimentos rápidos

e conta com sistema de dupla proteção para

um barbear eficiente e confortável.

Apare

Apare sua barba no comprimento desejado

com precisão. Dois pentes inclusos: 1mm para

aparar rente e 2mm para barba por fazer.

Contorne

Garanta uma barba com corte perfeito com a

lâmina dupla face. Barbeie na direção que

quiser, sem pontos cegos. Sua barba e seu

estilo ficam prontos em minutos.

Raspe

Para proteger sua pele, o OneBlade não

barbeia tão rente - mesmo em áreas sensíveis.

Use no sentido contrário ao pelo, com a lâmina

em posição reta sobre o rosto.

Acompanhe o contorno do rosto

O OneBlade acompanha o contorno do seu

rosto, permitindo que você apare e barbeie

todas as áreas com eficiência e conforto.

Pentes substituíveis

Encaixe um dos pentes para obter o

comprimento de barba uniforme que você

deseja.

Lâminas refil OneBlade

As lâminas foram projetadas para uma longa

durabilidade. Para obter o melhor desempenho

possível, você só precisa substituir as lâminas

a cada 4 meses*.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes

Red Dot Award 2016: Vencedor

OneBladeRed Dot Award 2016: Vencedor
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Especificações

Sistema de aparar de alto desempenho

Sistema de aparar pelos: Sistema de dupla

proteção, Tecnologia ajustável aos contornos

Sistema aparador: Tecnologia ajustável aos

contornos

Acessórios

Pente: 2 pentes para barba (1 e 2 mm)

Manutenção: Tampa de armazenamento

Fácil de usar

Carregamento: Recarregável

Visor: Indicador de carregamento no adaptador

Uso seco e molhado

Design

Cor: Verde-limão, cinza-chumbo

Alça: Cabo emborrachado

Lig/Desl

Tempo de funcionamento: 45 minutos

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Tipo da bateria: Ni-MH

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo de energia máximo: 2 W

Serviço

Garantia de dois anos: No cabo

Cabeça de reposição: QP210, QP220, QP610,

QP620, Substitua a cada 4 meses*

 

* Cada lâmina dura até 4 meses - Para a melhor

experiência ao barbear. Considerando uma frequência

de 2 vezes por semana. Os resultados reais podem

variar.
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