
 

 

Philips
OneBlade Pro

Aparar, contornar, cortar
Para qualquer comprimento de 
pelo
Pente precisão com 14 
comprimento
Recarregável, uso a húmido e a 
seco

QP6520/30

A

C
A 
lin
ut
pare e corte pelos de todo o comprimento

oncebido para cortar pelos, não a pele
Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria 
has definidas, com qualquer comprimento de pelo. Não necessita de vários passos e 
ensílios. A OneBlade faz tudo.

Fácil de utilizar
• Cada lâmina dura até 4 meses
• Utilize a húmido ou a seco
• Carregue-a para que esteja sempre pronta a utilizar
• O visor LED digital indica o estado da bateria e do bloqueio de viagem

Barbear confortável
• Tecnologia OneBlade exclusiva
• Corte tudo
• Segue os seus contornos faciais

Contornos precisos
• Contorne-a
• Crie contornos precisos e linhas definidas com a lâmina de dupla face

Aparar uniforme
• Apare-a
• Obtenha o comprimento exato que pretende



 Tecnologia OneBlade exclusiva

Concebida para estilos de barba e cuidados 
corporais masculinos, a Philips OneBlade 
apara, contorna e corta pelos de qualquer 
comprimento. Proporciona um barbear fácil e 
confortável graças a um revestimento 
deslizante e pontas arredondadas. Além disso, 
com um cortador que se move a 200x por 
segundo, é eficiente mesmo em pelos mais 
compridos.

Apare-a
Apare a sua barba a um comprimento uniforme 
com o pente de precisão de comprimento 
ajustável. Bloqueie uma das 14 regulações de 
comprimento para obter todos os estilos, 
desde um aspeto de barba por fazer, até uma 
barba com linhas definidas ou um estilo de 
barba mais comprida.

Contorne-a

Obtenha as linhas precisas em segundos com a 
lâmina de dupla face que lhe permite ver todos 
os pelos que está a cortar.

Corte tudo

A máquina de barbear OneBlade não corta tão 
rente como uma lâmina tradicional para que a 
sua pele se mantenha confortável. Corte na 
direção oposta ao crescimento do pelo e corte 
pelo de qualquer comprimento facilmente.

Seguimento de contornos

A máquina de barbear Philips OneBlade segue 
os seus contornos faciais, permitindo-lhe 
aparar e barbear, de forma eficaz e confortável, 
todas as áreas do rosto.

Lâmina de dupla face

A OneBlade segue os contornos do seu rosto 
de forma eficaz e confortável, permitindo-lhe 
cortar pelos em todas as áreas. Utilize a lâmina 
de dupla face para estilizar os contornos e criar 
linhas perfeitas, movendo a lâmina em qualquer 
direção.

Pente precisão com 14 comprimento

Uma máquina de barbear a húmido e a seco 
que lhe permite aparar para manter o seu 
comprimento de pelo preferido, com 14 
regulações diferentes de 0,4 mm a 10 mm.

OneBlade duradoura

Para conseguir o melhor desempenho, 
recomendamos a substituição fácil da lâmina a 
cada 4 meses*. É apresentado um indicador 
verde de utilização assim que a lâmina estiver 
gasta.

Húmido/seco

Utilize esta máquina de barbear à prova de 
água no lavatório ou leve-a consigo para o 
chuveiro. A máquina de barbear OneBlade a 
húmido e a seco é fácil de limpar e pode ser 
utilizada com ou sem espuma.
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Destaques
OneBlade Pro
Aparar, contornar, cortar Para qualquer comprimento de pelo, Pente precisão com 14 comprimento, Recar-
regável, uso a húmido e a seco
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Acessórios
• Suporte: Base de carga
• Pente: Pente de 14 comprimentos (0,4 - 10 mm)
• Bolsa: Bolsa de viagem

Fácil de utilizar
• Visor: Visor LED digital completo, Indicador de 

fecho de viagem
• Carregamento: Recarregável
• Utilização a húmido e a seco

Desempenho de aparagem e corte
• Sistema de barbear: Tecnologia de seguimento de 

contornos, Sistema de proteção dupla
• Sistema de aparar: Tecnologia de seguimento de 

contornos

Potência
• Carregamento: Carga completa em 1 hora
• Voltagem automática: 100-240 V
• Autonomia: 90 minutos
• Tipo de pilha: Iões de lítio
• Consumo máximo de energia: 5.4 W

Design
• Cor: Lâmina preta e prateada
• Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Assistência
• Cabeça de substituição: QP210, QP220, QP610, 

QP620, Substituir a cada 4 meses*
• Garantia de 2 anos: Na pega
•
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Especificações
OneBlade Pro
Aparar, contornar, cortar Para qualquer comprimento de pelo, Pente precisão com 14 comprimento, Recar-
regável, uso a húmido e a seco

* Cada lâmina dura até 4 meses para oferecer a melhor experiência de 
barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. 
Os resultados efetivos podem variar.
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