
OneBlade Pro

 
Trimmelés, formázás,
borotválás

Bármilyen hosszú szőrzethez

Formázó fésű 12 hosszfokozattal

Újratölth., nedves és száraz
haszn. is

 
QP6510/20

Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása
és borotválása

A szőrt vágja el, a bőrt nem

A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt

trimmel, borotvál és formáz. Nincs szükség többé megannyi lépésre és eszközre,

hogy olyanra formázd arcszőrzeted, amilyenre szeretnéd, hiszen a OneBlade-re

mindent rábízhatsz.

Kényelmes borotválkozás
Egyedülálló OneBlade technológia

Borotváld le

Követi az arc körvonalait

Egyenletes trimmelés
Trimmeld rövidebbre

Pontosan azt a hosszúságot kapod, amit szeretnél

Éles pengék
Formázd tökéletesre

Pontos kontúrok és körvonalak egyszerűen a két oldalú pengével

Egyszerű használat
Az egyes pengék 4 hónapig használhatók

Nedvesen és szárazon egyaránt használható

A töltöttségi szint ellenőrzése

60 perces lítium-ion akkumulátor
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Fénypontok
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.

Trimmeld rövidebbre
Trimmeld szakállad a kívánt borostahosszra. A

Philips OneBlade precíziós fésűvel

rendelkezik, amelynek 12 különböző

hosszúságával mindent elkészíthetsz, a

délutáni borostától a közeli trimmelésen át

egészen a hosszabb szakállformáig.

Formázd tökéletesre

A kétoldalú pengével pillanatok alatt pontos

vonalakat készíthetsz, így jól láthatsz minden

egyes szőrszálat.

Borotváld le

A OneBlade borotva nem vág annyira közel a

bőrfelszínhez, mint a hagyományos borotva,

így kíméletes marad a bőrhöz. Haladj a

növekedési iránnyal szemben, és borotválj

bármilyen hosszúságú szőrt könnyedén!

Kontúrkövetés

A Philips OneBlade borotva követi az arc

vonalait, így kényelmes és hatékony vágást és

borotválkozást biztosít az arc minden

szegletében.

Kétoldalú penge

A OneBlade borotva követi az arc körvonalait,

lehetővé téve a hatékony és kényelmes

borotválást az arc egész területén. A kétoldalú

pengével akár a szőr növekedésével ellentétes

irányban is borotválhatsz, így elérhetővé válik

a pontos körvonalú, tökéletes arcszőrzet.

Formázó fésű 12 hosszfokozattal

A nedves és száraz borotva segítségével 12

különböző beállítással, 0,5mm-től 9mm-ig

formázhatod a kívánt hosszúságot.

Tartós OneBlade

Az optimális teljesítmény érdekében a pengét

4 havonta* cserélje ki. A penge elhasználódása

után zöld jelzőfény jelenik meg.

iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016
OneBlade ProiF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2016

A Red Dot díj 2016 nyertese
OneBlade ProA Red Dot díj 2016 nyertese
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Műszaki adatok
Vágási és borotválkozási teljesítmény
Borotválkozási rendszer: Kontúrkövető

technológia, Kettős védelem

Tartozékok
Fésű: Fésű 12 hosszfokozattal (0,5 mm-től 9

mm-ig)

Egyszerű használat
Töltés: Újratölthető

Kijelző: 3 LED töltöttségjelző

Nedves és száraz használatra egyaránt

Kialakítás
Szín: Fekete és fémes ezüst színű

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Energiaellátás
Működési idő: 60 perc

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Elem típusa: Lítium-ion

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Maximális energiafelhasználás: 5,4 W

Szerviz
2 év garancia: A markolaton

Cserélhető fej: QP210, QP220, QP610,

QP620, 4 havonta cseréld*

 

* A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony

borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az

egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
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