
Keičiamas peiliukas

OneBlade

 

Kirpkite, modeliuokite kraštus ir

skuskite

2 x originalus

Tinka visoms „OneBlade“

rankenoms

Nerūdijančio plieno peiliukas,

kurio užtenka iki 4 mėnesių*,

kad išlaikytų tą šviežią jausmą

 
QP220/50

Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis modeliavimo prietaisas, kuris trumpina ir skuta bet kokio ilgio

barzdą bei modeliuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamirškite kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro

viską.

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Paprasta naudoti

Dvipusiai ašmenys

Unikali „OneBlade“ technologija

„Wet & Dry“

Patvarus nerūdijančio plieno peiliukas

Peiliukas, kuris lengvai nebunka



Keičiamas peiliukas QP220/50

Ypatybės Specifikacijos

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas

hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima

kirpti, nusiskusti ir sukurti švarias linijas bei

kraštus bet kokio ilgio plaukams. Jo dviguba

apsaugos sistema – slystanti danga kartu su

užapvalintais galiukais – palengvina ir

patogina skutimąsi. Jo skutimosi technologija

pasižymi greitai judančia kirpimo mašinėle, kuri

plaukia bet kokio ilgio plaukais.

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Tinka „OneBlade“ (QP14xx, QP25xx, QP26xx,

QP27xx, QP28xx) ir „OneBlade pro“ (QP65xx,

QP66xx)

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie

tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo

pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo

indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų

veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas

apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad

skutimo rezultatai būtų optimalūs

Dvipusiai ašmenys

Pjauna tiek aukštyn, tiek žemyn. Per kelias

sekundes su dvipusiais peiliukais skusk

matydamas kiekvieną skutamą plauką ir

išlaikydamas tobulas linijas.

„Wet & Dry“

„OneBlade“ atsparus vandeniui (IPX7), tad jį

lengva valyti: tiesiog nuskalaukite po čiaupu.

Taip pat galite skustis duše, su putomis ir be jų,

kaip jums labiau patinka.

Techninė priežiūra

Keičiama galvutė: Keisk kas 4 mėnesius*

 

* Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per

savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.
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