
 

OneBlade Pro

 
Do przycinania, modelowania i
golenia

Do włosów dowolnej długości

Precyzyjna nasadka (12 dług.)

Do użytku na mokro/na sucho,
akumulator

 

QP6510/20

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów

każdej długości

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia

przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej

długości włosów. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach.

OneBlade da sobie radę ze wszystkim.

Komfortowe golenie

Wyjątkowa technologia OneBlade

Ogol

Dopasowuje się do kształtu twarzy

Równomierne przycinanie

Przytnij

Uzyskaj dokładnie taką długość, jakiej oczekujesz

Wyraziste krawędzie

Nadaj kształt

Stwórz precyzyjne krawędzie i ostre linie za pomocą dwustronnego ostrza

Wygodne użytkowanie

Każde ostrze wystarcza na 4 miesiące

Używaj na mokro lub na sucho

Kontroluj poziom naładowania

Akumulator litowo-jonowy o wydajności 60 minut
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Zalety

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana

z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu

włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i

wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i

zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący

200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne

działanie nawet w przypadku dłuższych

włosów.

Przytnij

Przycinaj zarost do preferowanej długości.

Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone

w precyzyjną nasadkę grzebieniową o 12

długościach, która umożliwia tworzenie

różnych fryzur: od popołudniowego cienia po

krótki zarost i dłuższą brodę.

Nadaj kształt

Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund

dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu

widzisz każdy włos podczas golenia.

Ogol

Golarka OneBlade nie goli tak krótko, jak

tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry.

Gol pod włos, by komfortowo usunąć zarost

każdej długości.

Dopasowująca się do kształtu ciała

Golarka Philips OneBlade dopasowuje się do

kształtu twarzy, umożliwiając skuteczne i

wygodne przycinanie i golenie wszystkich

obszarów twarzy.

Dwustronne ostrze

OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy,

umożliwiając efektywne i komfortowe golenie

całej powierzchni. Przesuwając dwustronne

ostrze w dowolnym kierunku, uzyskasz stylowe

krawędzie i proste linie.

Precyzyjna nasadka (12 dług.)

Golarka przeznaczona do golenia na sucho i na

mokro, która umożliwia przycinanie włosów do

preferowanej długości dzięki 12 różnym

ustawieniom w zakresie od 0,5 mm do 9 mm.

Trwałość OneBlade

Aby zapewnić optymalną wydajność, ostrza

należy wymieniać co 4 miesiące*. Zielony

wskaźnik oznacza, że ostrze jest zużyte.

Nagroda iF DESIGN AWARD 2016

OneBlade ProNagroda iF DESIGN AWARD

2016

Zdobywca nagrody Red Dot 2016

OneBlade ProZdobywca nagrody Red Dot 2016
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Dane techniczne

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca

się do kształtów, Podwójny system ochrony

Akcesoria

Nasadka do przycinania: Nasadka z 12

długościami (0,5–9 mm)

Łatwość użytkowania

Ładowanie: Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

Wyświetlacz: 3 wskaźniki LED stanu

akumulatora

Możliwość używania na mokro i na sucho

Wykończenie

Kolor: Czarny i srebrny

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Moc

Czas pracy: 60 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Serwis

2 lata gwarancji: Na rączce

Wymienna głowica: QP210, QP220, QP610,

QP620, Wymieniaj co 4 miesiące*

 

* Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy

zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy

pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty

mogą się różnić.
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