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Tunde, conturează, rade

Pentru orice lungime de păr

1 lamă pentru faţă, 1 lamă
pentru corp

4 piepteni aspect neras + 1
pentru corp
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Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Philips OneBlade Face + Body tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Ai o

lamă pentru faţă şi o lamă pentru corp cu accesoriu de protecţie a pielii. Nu mai

este nevoie să foloseşti mai multe instrumente. OneBlade face totul.

Ras confortabil

Tehnologie OneBlade unică

Rade-ţi părul

Accesoriu de protecţie a pielii ataşabil printr-un clic pentru zonele sensibile

Margini bine definite

Dă-i contur

Creează contururi precise şi un profil clar cu lama cu două tăişuri

Tăiere uniformă

Scurtează-ţi părul

Tunde uşor în orice direcţie (3 mm)

4 piepteni cu ataşare printr-un clic pentru aspect nebărbierit (1, 2, 3 şi 5 mm) pentru

un stil uniform

Uşor de utilizat

OneBlade durabil

Umed şi uscat

Baterie Li-ion cu durabilitate mare
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Repere

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade are o tehnologie

revoluţionară concepută pentru stilizarea

părului facial şi îngrijire corporală. Poate să

tundă, să contureze şi să bărbierească orice

lungime de păr. Sistemul său dublu de

protecţie – un strat de alunecare combinat cu

vârfuri rotunjite – asigură un bărbierit mai uşor

şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire

include un dispozitiv de tăiere cu mişcări

rapide (200 pe secundă), astfel încât este

eficientă chiar şi pe firele mai lungi.

Scurtează-ţi părul

Tunde-ţi barba cu unul dintre cei 4 piepteni

pentru aspect nebărbierit (1, 2, 3 şi 5 mm) şi

tunde-ţi părul de pe corp cu pieptenele pentru

corp (3 mm), în orice direcție.

Dă-i contur

Obţine un contur precis cu lama cu două

tăişuri. Te poţi bărbieri în orice direcţie pentru a

beneficia de vizibilitate sporită şi a vedea

fiecare fir de păr tăiat. Perfecţionează-ţi stilul

în câteva secunde.

Rade-ţi părul

OneBlade nu bărbiereşte la fel de aproape ca

o lamă tradiţională, pielea fiind astfel

protejată. Mergi contrar direcţiei de creştere a

părului şi rade uşor părul de orice lungime de

pe faţă sau corp. Include două lame, una

pentru faţă şi alta pentru corp.

Accesoriu de protecţie

Ataşază accesoriul de protecţie a pielii pentru

un nivel suplimentar de protecţie în zonele

sensibile.

Pieptene ataşabil printr-un clic pentru corp

Ataşază pieptenele pentru corp (3 mm) pentru

tuns uşor în orice direcţie.

4 piepteni pentru aspect nebărbierit

Ataşează printr-un clic unul dintre piepteni

pentru a obţine aspectul nebărbierit uniform pe

care ţi-l doreşti.

PREMIUL iF PENTRU DESIGN 2016
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Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

Premiul Red Dot 2016: câştigător

OneBladePremiul Red Dot 2016: câştigător
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Specificaţii

Performanţă de tundere şi de ras

Sistem de bărbierire: Tehnologie care urmează

contururile, Sistem dublu de protecţie

Sistem de tuns: Tehnologie care urmează

contururile

Accesorii

Pieptene: 4 piepteni pentru aspect nebărbierit

(1, 2, 3, 5 mm), Accesoriu de protecţie a pielii

ataşabil printr-un clic, Pieptene ataşabil printr-

un clic pentru corp

Lamă înlocuibilă suplimentară

Husă: Husă moale

Întreţinere: Husă de depozitare

Uşor de utilizat

Încărcare: Reîncărcabilă

Afişaj: Indicator pentru baterie încărcată

complet, Indicator pentru baterie descărcată,

Indicator încărcare

Utilizare umedă şi uscată

Design

Culoare: Verde lime, gri cărbune

Mâner: Mâner din cauciuc striat

Alimentare

Durată de funcţionare: 60 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 4 ore

Tip baterie: Litiu-ion

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 2 W

Service

Garanţie de 2 ani: Pe mâner

Cap înlocuibil: QP210, QP220, QP610, QP620,

Înlocuieşte capul o dată la 4 luni*

* Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea

mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2

bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective

pot varia.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2020‑11‑12

Versiune: 7.1.1

12 NC: 8852 630 30010

EAN: 08 71010 38326 90

www.philips.com

http://www.philips.com/

