
 

Face + Body

OneBlade

  Подстригване, оформяне, бръснене

За всякаква дължина на косъма

1x ножче за лице, 1x за тяло

3 гребена за брада, 1 гребен за тяло

 

QP2620/20 Подстригване, оформяне и бръснене при всяка
дължина на косъма
Създаден да реже брада, а не кожа
Philips OneBlade Face + Body подрязва, оформя и бръсне косъмчета с всякаква дължина.
Получавате ножче за лице и острие със защита за кожата за тяло. Забравете за
използването на множество инструменти. OneBlade върши цялата работа.

Лесна употреба
Всяко ножче издържа 4 месеца
За мокра и суха употреба
Заредете и сте готови

Комфортно бръснене
Уникална технология на OneBlade
Избръснете се
Предпазва от порязвания в чувствителните зони

Остри ръбове
Оформяйте
Създавайте прецизни ръбове и остри линии

Равномерно подстригване
Подстрижете се
Гребени за набола брада за повече възможности
Лесно подстригване във всяка посока



Face + Body QP2620/20

Акценти
Уникална технология на OneBlade
Създадена за оформяне на брадата на лицето и
окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва,
оформя и бръсне всякаква дължина на космите.
Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на
плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче,
който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен
дори при по-дълги косми.

Подстрижете се

Подстригвайте наболата брада до предпочитаната от
вас дължина. Вашата самобръсначка за лице Philips
OneBlade се предлага с 3 гребена – 1 мм за набола
брада, 3 мм за късо подстригване или 5 мм за дълга
брада.

Оформяйте

Получете перфектните линии за секунди с
двустранното ножче, което ви позволява да виждате
всяко косъмче, което подстригвате.

Избръснете се

Самобръсначката OneBlade не бръсне толкова близо
до кожата, колкото традиционното ножче – така че
не дразните кожата си. Бръснете в посока обратно
на косъма и се избръснете с лекота при всякаква
дължина на косъма.

Протектор
Прикрепете защитния протектор за допълнителен
слой на защита за чувствителните зони по тялото.

Гребени за тяло с щракване
Просто прикрепете 3 мм гребен за тяло за лесно
подрязване във всяка посока.

3 гребена, с щракване, набола брада

Получете предпочитаната от вас дължина на набола
брада, като използвате един от 3-те включени
гребена за набола брада от 1, 3 или 5 мм.

Двустранно ножче

OneBlade следва контурите на лицето ви и ви
позволява лесно и удобно да подстригвате и
бръснете всички зони. Използвайте двустранното

ножче, за да оформите ръбовете и да създадете
изчистени линии, като движите ножчето във всички
посоки.

Издръжлив OneBlade

Лесно подменяйте ножчето веднъж на всеки 4
месеца* за оптимална производителност. След
износване на ножчето ще се появи зелен индикатор
за времето на употреба.

Мокро и сухо

Използвайте водоустойчивата самобръсначка на
мивката или я вземете със себе си под душа.
Самобръсначката OneBlade за мокро и сухо бръснене
се почиства лесно и може да се използва със или без
пяна.

Дълготрайна батерия

Едно зареждане отнема 8 часа и предоставя 45
минути постоянна работа.
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Спецификации
Захранване
Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V
Зареждане: 8-часово пълно зареждане
Система за бръснене: Технология за следване на
контурите, Система за двойна защита
Зареждане: Акумулаторна
Време на работа: 45 минути
Дръжка: Оребрена гумена ръкохватка
Тип батерия: никел-металхидридна

Цвят: Жълто-зелено, въгленово сиво
Гребен: 3 гребена за набола брада (1, 3, 5 мм),
Протектор за кожа с щракване, Гребени за тяло с
щракване
Дисплей: Индикатор за зареждане на адаптера
Поддръжка: Капаче за съхранение
За употреба на мокро и сухо
Система за подстригване: Технология за следване на
контурите

Допълнително сменяемо ножче
Максимална консумация на енергия: 2 W

Сервиз
Сменяема глава: QP210, QP220, QP610, QP620,
Сменяйте на всеки 4 месеца*
2 години гаранция: На дръжката

* Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На
базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните
резултати може да се различават.
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