
 

Sada na tělo

OneBlade
 

1 břit na tělo

Hodí se ke každé rukojeti
OneBlade

Břit má životnost až 4 měsíce*

1 hřeben na tělo

 

QP610/50

Zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoliv dlouhé vousy.

Oholí bez podráždění a bez pořezání pokožky

Philips OneBlade Tvář + Tělo zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek.

K dispozici máte břit pro obličej, břit s ochranným nástavcem na tělo a hřeben na

tělo. Přestaňte používat více nástrojů. OneBlade zvládne vše.

Komfortní oholení

Jedinečná technologie OneBlade

Ochranný nástavec proti pořezání v citlivých oblastech

Rovnoměrné zastřižení

Snadné zastřihování ve všech směrech

Snadné použití

Životnost každého břitu je 4 měsíce



Sada na tělo QP610/50

Přednosti Specifikace

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je vybaven novou revoluční

technologií pro styling tváře a péči o vzhled.

Dokáže zastřihnout, vytvarovat a oholit vousy

všech délek. Díky systému dvojí ochrany,

klouzavému potahu v kombinaci se zaoblenými

špičkami, je holení snazší

a pohodlnější. Technologie holení představuje

rychle se pohybující ostří (200x za sekundu),

které je účinné i pro dlouhé vousy.

Odolný břit OneBlade

Pro zajištění optimálního výkonu stačí břity

jednoduše každé 4 měsíce* měnit. Jakmile

jsou břity opotřebené, indikátor životnosti se

rozsvítí zeleně.

Ochranný nástavec

Nasaďte ochranný nástavec a vyhněte se

pořezání v citlivých oblastech

Nasazovací hřeben na tělo

Pro zastřihování v libovolném směru stačí

jednoduše nasadit 3mm hřeben na tělo.

Zastřihování a holení

Holicí systém: Technologie kopírování obrysů,

Systém dvojí ochrany

Systém zastřihování: Technologie kopírování

obrysů

Příslušenství

Hřeben: Nasazovací ochranný nástavec,

Nasazovací hřeben na tělo

Vyměnitelný břit OneBlade

Náhradní břity v balení: 1

Vhodné pro následující výrobky: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

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

2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky

se mohou lišit.
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