Kit para o corpo
OneBlade
1 lâmina para o corpo
Compatível com todas as pegas
OneBlade
A lâmina dura até 4 meses*
1 pente para o corpo

Apare e corte pelos de todo o comprimento
QP610/55

Concebido para cortar pelos, não a pele
A Philips OneBlade Face + Body barbeia, apara e contorna pelos de qualquer
comprimento. Este pack de substituição inclui uma lâmina para o corpo com uma
proteção de encaixe para a pele e um pente para os pelos corporais. Esqueça a
utilização de vários aparelhos. A OneBlade faz tudo.
Barbear confortável
Tecnologia OneBlade exclusiva
Proteção de encaixe para as zonas sensíveis da pele
Aparar uniforme
Apare facilmente em qualquer direção (3 mm)
Fácil de utilizar
OneBlade duradoura

Kit para o corpo

QP610/55

Destaques

Especiﬁcações

Tecnologia OneBlade exclusiva

dispõe de uma unidade de corte rápida (200x
por segundo) que é eﬁciente até nos pelos
mais compridos.
OneBlade duradoura
As lâminas foram desenvolvidas para um
desempenho duradouro. Para obter o melhor
desempenho, apenas necessita de substituir
cada lâmina a cada 4 meses*. A substituição é
fácil e simples.

A Philips OneBlade tem uma tecnologia nova
e revolucionária desenvolvida para estilizar a
barba e aparar os pelos corporais. Apara,
contorna e corta pelos de qualquer
comprimento. O sistema de proteção dupla, um
revestimento para deslizar combinado com
pontas arredondadas, torna o barbear mais
simples e confortável. A tecnologia de corte

Proteção
Encaixe a proteção para a pele para obter uma
camada adicional de proteção nas zonas
sensíveis.

Acessórios
Pente: Proteção de encaixe para a pele,
Pente de encaixe para o corpo
Lâmina de substituição OneBlade
Lâminas de substituição por embalagem: 1
Adequado ao modelo: OneBlade (QP25xx),
OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx),
OneBlade Pro (QP66xx)

Pente de encaixe para o corpo
Encaixe o pente para o corpo (3 mm) para um
aparar fácil em qualquer direção.
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Desempenho de aparagem e corte
Sistema de barbear: Tecnologia de
seguimento de contornos, Sistema de
proteção dupla
Sistema de aparar: Tecnologia de seguimento
de contornos

* Cada lâmina dura até 4 meses para oferecer a melhor
experiência de barbear. Com base em 2 sessões de
barbear completas por semana. Os resultados efetivos
podem variar.

