
 

OneBlade Pro

 
Tunde, conturează, rade

Pentru orice lungime de păr

Pieptene de precizie cu 12
lungimi

Reîncărcabil, utilizare umedă &
uscată

 

QP6510/20

Tunde, conturează şi rade orice lungime de păr

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Philips OneBlade este un aparat hibrid nou şi revoluţionar pentru aranjarea bărbii,

care poate să tundă, să bărbierească, precum şi să creeze linii şi margini bine

definite pe orice lungime de păr. Nu mai este nevoie să foloseşti mai multe

instrumente şi etape. OneBlade face totul.

Ras confortabil

Tehnologie OneBlade unică

Rade-ţi părul

Urmărirea conturului

Tăiere uniformă

Scurtează-ţi părul

Pieptenele pentru tundere de precizie are 12 setări de lungime (de la 0,5 la 9mm)

Margini bine definite

Dă-i contur

Creează contururi precise şi un profil clar cu lama cu două tăişuri

Uşor de utilizat

OneBlade durabil

Umed şi uscat

Lumina cu LED indică starea bateriei

Baterie Li-ion de 60 min.
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Repere

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade are o tehnologie

revoluţionară concepută pentru stilizarea

părului facial şi îngrijire corporală. Poate să

tundă, să contureze şi să bărbierească orice

lungime de păr. Sistemul său dublu de

protecţie – un strat de alunecare combinat cu

vârfuri rotunjite – asigură un bărbierit mai uşor

şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire

include un dispozitiv de tăiere cu mişcări

rapide (200 pe secundă), astfel încât este

eficientă chiar şi pe firele mai lungi.

Scurtează-ţi părul

Tunde-te cu pieptenele de precizie ajustabil

inclus pentru a obţine o barbă de lungime

uniformă. Alege una dintre cele 12 setări

predefinite de lungime pentru a obţine orice,

de la un aspect uşor nebărbierit la păr scurt

sau stilul cu barbă lungă.

Dă-i contur

Obţine un contur precis cu lama cu două

tăişuri. Te poţi bărbieri în orice direcţie pentru a

beneficia de vizibilitate sporită şi a vedea

fiecare fir de păr tăiat. Perfecţionează-ţi stilul

în câteva secunde.

Rade-ţi părul

OneBlade nu bărbiereşte la fel de aproape ca

o lamă tradiţională, pielea fiind astfel

protejată. Mergi contrar direcţiei de creştere a

părului şi rade uşor părul de orice lungime.

Urmărirea conturului

OneBlade îţi urmăreşte contururile feţei,

permiţându-ţi să tunzi în mod eficient şi

confortabil şi să-ţi bărbiereşti toate zonele

feţei.

Lamă cu două tăişuri

OneBlade urmăreşte contururile feţei,

permiţându-ţi să-ţi bărbiereşti în mod eficient

şi confortabil toate zonele feţei. Foloseşte lama

cu două tăişuri pentru a-ţi stiliza contururile şi

a crea linii clare deplasând lama în orice

direcţie.

Pieptene de precizie cu 12 lungimi

Pieptenele flexibil pentru tundere de precizie

oferă setări de lungime variind de la 0,5 mm la

9 mm, oferindu-ţi o tundere uniformă, la

lungimea pe care ţi-o doreşti.

OneBlade durabil

Lamele sunt concepute pentru a oferi

performanţă de durată. Pentru performanţă

optimă, lama trebuie înlocuită doar o dată la 4

luni*. Este uşor de înlocuit, fără complicaţii.
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Specificaţii

Performanţă de tundere şi de ras

Sistem de bărbierire: Tehnologie care urmează

contururile, Sistem dublu de protecţie

Accesorii

Pieptene: Pieptene cu 12 lungimi (0,5 - 9 mm)

Uşor de utilizat

Încărcare: Reîncărcabilă

Afişaj: Indicator pentru baterie cu 3 LED-uri

Utilizare umedă şi uscată

Design

Culoare: Negru şi argintiu

Mâner: Mâner şi manevrare ergonomică

Alimentare

Durată de funcţionare: 60 de minute

Încărcare: Încărcare completă în 1 oră

Tip baterie: Litiu-ion

Tensiune automată: 100-240 V

Consum max. de energie: 5,4 W

Service

Garanţie de 2 ani: Pe mâner

Cap înlocuibil: QP210, QP220, QP610, QP620,

Înlocuieşte capul o dată la 4 luni*

 

* Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea

mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2

bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective

pot varia.
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