
 

Face + Body készlet

OneBlade

 
1 arcszőrvágó, 1 testszőrvágó
penge

Minden OneBlade-del
kompatibilis

Akár 4 hónapig is használhatók*

1 db testszőrzetfésű

 

QP620/50

Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása

és borotválása

A szőrt vágja el, a bőrt nem

A Philips OneBlade Face + Body trimmel, formáz és borotvál bármilyen

hosszúságú szőrzetet. Egy archoz való pengét, egy bőrvédővel ellátott, testhez

való pengét és egy testszőrzetfésűt tartalmaz. Nincs szükség többé megannyi

eszközre – a OneBlade-re mindent rábízhatsz.

Kényelmes borotválkozás

Egyedülálló OneBlade technológia

Védi az érzékeny területeket a sérülések ellen

Egyenletes trimmelés

Egyszerű trimmelés bármilyen irányban

Egyszerű használat

Az egyes pengék 4 hónapig használhatók



Face + Body készlet QP620/50

Fénypontok Műszaki adatok

Egyedülálló OneBlade technológia

Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett

Philips OneBlade segítségével bármilyen

hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és

borotválható. Egyszerű és kényelmes

borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő

bevonattal ellátott és lekerekített végek révén.

És mivel másodpercenként 200 mozgást végző

vágókészülékről van szó, még a hosszabb

szőrszálak esetében is hatékony.

Tartós OneBlade

Az optimális teljesítmény érdekében a pengét

4 havonta* cserélje ki. A penge elhasználódása

után zöld jelzőfény jelenik meg.

Bőrvédő

A bőrvédő felhelyezésével extra védőréteg

gondoskodik a test érzékeny területeiről.

Felpattintható testszőrzetfésű

A 3 mm-es testszőrzetfésű felhelyezésével

bármilyen irányban könnyedén trimmelhetsz.

Vágási és borotválkozási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Kontúrkövető

technológia, Kettős védelem

Vágó rendszer: Kontúrkövető technológia

Tartozékok

Fésű: Rápattintható bőrvédő, Felpattintható

testszőrzetfésű

OneBlade csere penge

Cserepengék csomagolásonként: 2

A következő terméktípushoz:: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

* A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony

borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az

egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
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