
 

OneBlade Pro

 
Düzeltin, şekillendirin, tıraş
edin

Tüm sakal uzunlukları için

14 uzunluk ayarlı hassas tarak

Şarj edilebilir, ıslak ve kuru
kullanım

 

QP6520/20

Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve

tıraş edin

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir,

tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun.

OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.

Rahat tıraş

Benzersiz OneBlade teknolojisi

Tıraş edin

Yüz hatlarınızla uyumludur

Eşit düzeltme

Düzeltin

Tam istediğiniz uzunluğu elde edin

Keskin kenarlar

Şekillendirin

Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

Kullanım kolaylığı

Her bir bıçak 4 ay dayanır

Islak veya kuru olarak,

LED dijital ekran, pil durumunu ve seyahat kilidini gösterir

Şarj edin ve işe koyulun
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Özellikler

Benzersiz OneBlade teknolojisi

Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için

tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki

saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan

kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve

rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha

fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun

tüylerde bile etkilidir.

Düzeltin

Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas

tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. Kilitli

14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu

sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun

sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü

elde edin.

Şekillendirin

Kestiğiniz tüm kılları görmenizi sağlayan çift

taraflı bıçakla saniyeler içinde kusursuz hatlar

elde edin.

Tıraş edin

OneBlade tıraş makinesi, geleneksel tıraş

bıçaklarına kıyasla tıraş işlemini daha ideal

yakınlıkta gerçekleştirerek daha rahat bir tıraş

deneyimi sunar. Sakalın çıkış yönünün tersine

kullanın ve her uzunluktaki sakalı kolayca tıraş

edin.

Yüz hatlarına uyum

Philips OneBlade tıraş bıçağı, yüz hatlarınıza

uyum sağlayarak yüzünüzün her bölgesindeki

kılları etkili ve rahat bir şekilde düzeltmenizi ve

tıraş etmenizi sağlar.

Çift taraflı bıçak

OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak

yüzünüzdeki tüm bölgeleri etkili ve konforlu bir

şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz

yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek

ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı

bıçağı kullanın.

14 uzunluk ayarlı hassas tarak

Islak ve kuru tıraş makinesi, 0,4 mm ile 10 mm

arasında 14 farklı ayarla saçlarınızı istediğiniz

uzunlukta kesmenizi sağlar.

Dayanıklı OneBlade

Optimum performans için bıçağınızı 4 ayda bir*

kolayca değiştirin. Bıçak aşındığında yeşil bir

kullanım göstergesi görünür.

2016 iF TASARIM ÖDÜLÜ

OneBlade Pro2016 iF TASARIM ÖDÜLÜ

2016 Red Dot Ödülü Sahibi

OneBlade Pro2016 Red Dot Ödülü Sahibi
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Teknik Özellikler

Düzeltme ve tıraş performansı

Tıraş sistemi: Yüz hatlarına uyumlu teknoloji,

Çift koruma sistemi

Düzeltme sistemi: Yüz hatlarına uyumlu

teknoloji

Aksesuarlar

Tarak: 14 farklı uzunluk ayarına (0,4 - 10 mm)

sahip tarak

Stand: Şarj standı

Kese: Seyahat kesesi

Kullanım kolaylığı

Şarj: Şarj edilebilir

Ekran: full LED dijital ekran, Seyahat kilidi

göstergesi

Islak ve kuru kullanım

Tasarım

Renk: Siyah ve metalik gümüş

Gövde: Ergonomik tutuş ve kavrama

Güç

Çalışma süresi: 90 dakika

Şarj: 1 saat tam şarj

Pil tipi: Lityum-iyon

Otomatik voltaj: 100-240 V

Maksimum güç tüketimi: 5,4 W

Servis

2 yıl garanti: Gövdede

Yedek başlık: QP210, QP220, QP610, QP620,

4 ayda bir değiştirin*

 

* Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı

için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek

sonuçlar farklılık gösterebilir.
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