
 

Zestaw Body

OneBlade

 
1 ostrze do ciała

Pasuje do wszystkich uchwytów
OneBlade

Ostrze wystarcza na maks. 4
miesiące*

1 nasadka do ciała

 

QP610/50

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów

każdej długości

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade Face + Body przycina, goli i tworzy krawędzie we włosach

dowolnej długości. Opakowanie ostrzy wymiennych zawiera jedno ostrze z

nasadką ochronną do ciała oraz nasadkę grzebieniową do ciała. Zapomnij o

korzystaniu z wielu urządzeń. Wystarczy OneBlade.

Komfortowe golenie

Wyjątkowa technologia OneBlade

Chroni przed zadraśnięciami w delikatnych miejscach

Równomierne przycinanie

Łatwe przycinanie w dowolnym kierunku

Wygodne użytkowanie

Każde ostrze wystarcza na 4 miesiące



Zestaw Body QP610/50

Zalety Dane techniczne

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.

Trwałość OneBlade

Aby zapewnić optymalną wydajność, ostrza

należy wymieniać co 4 miesiące*. Zielony

wskaźnik oznacza, że ostrze jest zużyte.

Nasadka ochronna

Załóż nasadkę ochronną, która dodatkowo

zabezpiecza wrażliwe obszary ciała.

Nakładana nasadka do ciała

Wystarczy założyć 3-milimetrową nasadkę

grzebieniową, aby przycinać włosy w

dowolnym kierunku.

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca

się do kształtów, Podwójny system ochrony

System przycinania: Technologia

dopasowująca się do kształtów

Akcesoria

Nasadka do przycinania: Nakładana nasadka

ochronna, Nakładana nasadka do ciała

Wymienne ostrze OneBlade

Liczba wymiennych ostrzy w opakowaniu: 1

Do modelu: OneBlade (QP25xx), OneBlade

(QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx), OneBlade

Pro (QP66xx)

 

* 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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