Tvár + Telo
OneBlade
Zastriháva, tvaruje a holí
Vhodné na fúzy každej dĺžky
1 čepeľ na tvár, 1 čepeľ na telo
3 nást. na strnisko, 1 tel. hreb.
nást.
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Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
Oholí bez podráždenia a bez porezania pokožky
Philips OneBlade Tvár + Telo zastriháva, tvaruje a holí fúzy každej dĺžky. K
dispozícii máte čepeľ na tvár, čepeľ s ochranným nástavcom na telo a hrebeň na
telo. Prestaňte používať viac nástrojov. OneBlade zvládne všetko.
Jednoduché používanie
Odolná čepeľ OneBlade
Pre suché aj mokré použitie
Nabite a zastrihávajte
Pohodlné holenie
Jedinečná technológia OneBlade
Oholí
Chráni pred škrabancami na citlivých miestach
Ostré okraje
Tvaruje
Vytvorte si presné okraje a ostré línie
Rovnomerné zastrihávanie
Zastriháva
Nadstavce na strnisko pre viac možností
Jednoducho zastrihávajte v akomkoľvek smere
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Hlavné prvky
Jedinečná technológia OneBlade
Philips OneBlade je učený na úpravu brady a
fúzov a starostlivosť o telo. Môžete s ním
zastrihávať, vytvárať línie a holiť chĺpky každej
dĺžky. Prináša jednoduché a pohodlné holenie
vďaka kĺzavej povrchovej úprave a zaobleným
hrotom. A vďaka strihaciemu nožu, ktorý urobí
200 pohybov za sekundu, je účinný aj pri
dlhších chĺpkoch.

pohodlne si ohoľte fúzy a chlpy akejkoľvek
dĺžky na tvári aj na tele. OneBlade je
vybavený dvoma čepeľami – jednou na tvár a
druhou na telo.

Zastriháva

Nasúvateľný hrebeňový nástavec na telo
Jednoducho nasaďte 3 mm hrebeň na telo a
zastrihávajte v ľubovoľnom smere.

Ochranný prvok
Pripojením ochrany pokožky získate
dodatočnú vrstvu poskytujúcu ochranu
citlivých oblastí tela.

3 nasúvat. nástavce na strnisko

Zastrihávajte si fúzy pomocou niektorého z 3
nástavcov na strnisko (1, 3 a 5 mm) a chlpy na
tele pomocou hrebeňového nástavca na telo
(3 mm) v akomkoľvek smere.

Tvaruje

Odolná čepeľ OneBlade

Vďaka jednému z 3 dodávaných hrebeňov na
strnisko (1, 3 alebo 5 mm) získate preferovanú
dĺžku strniska.

Obojstranná čepeľ

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti
vykonajte jednoduchú výmenu každé
4 mesiace*. Ak je čepeľ opotrebovaná,
rozsvieti sa zelený indikátor miery používania.

Pre suché aj mokré použitie

OneBlade je vodoodolný, takže sa ľahko čistí:
stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou. Pri
holení môžete, ale nemusíte použiť penu – je
to len na vás.

Batéria s dlhou výdržou

Vytvorte presné okraje pomocou obojstrannej
čepele. Hoľte sa oboma smermi a ľahko a
rýchlo dosiahnete viditeľný výsledok. Upravte
si línie svojho strihu rýchlo a jednoducho
v priebehu sekúnd!

Oholí

OneBlade neholí tesne pri pokožke ako
tradičné žiletky – a preto ju nedráždi.
Používajte OneBlade proti smeru rastu a

OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre
a umožní vám jednoducho a pohodlne
pristrihnúť a oholiť všetky časti. Na úpravu
okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte
bezchybné línie pohybom čepele
ktorýmkoľvek smerom.

Jedno nabitie trvá 8 hodín a poskytuje 45
minút stáleho výkonu.
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Technické údaje
Dizajn
Telo: Rebrované gumené držadlo
Farba: Limetková zelená, uhľová sivá
Výkon pri zastrihávaní a holení
Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje
kontúry, Duálny systém ochrany pokožky
Systém zastrihávania: Technológia, ktorá
kopíruje kontúry
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Jednoduché použitie
Displej: Indikátor nabíjania na adaptéri
Nabíjanie: Nabíjateľná
Na suché aj mokré použitie
Príkon
Nabíjanie: Úplné nabitie za 8 hodín
Prevádzková doba: 45 minút
Automatická voľba napätia: 100 – 240 V
Typ batérie: Ni-MH
Max. spotreba energie: 2 W

Príslušenstvo
Hrebeňový nadstavec: 3 nástavce na strnisko
(1, 3, 5 mm), Nasúvateľná ochrana pokožky,
Nasúvateľný hrebeňový nástavec na telo
Údržba: Kryt na odkladanie
Náhradná vymeniteľná čepeľ
Servis
2-ročná záruka: Na rúčku
Náhradná hlava: QP210, QP220, QP610,
QP620, Vymeňte každé 4 mesiace*
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* Každá čepeľ má životnosť až 4 mesiace – na
dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných
oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

