
 

tvář a tělo

OneBlade Pro

 
Dobíjecí Li-iontová baterie

Přesný hřeben se 14 délkami

Vodotěsný, pro suché i mokré

použití

Digitální displej LED

 

QP6650/61

Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Philips OneBlade Pro na tvář a tělo zastřihuje, tvaruje a holí vousy všech délek.

K dispozici máte břit pro obličej a břit s chráničem pokožky na tělo. Přestaňte

používat více nástrojů. OneBlade zvládne vše.

Snadné použití

Životnost každého břitu je 4 měsíce

Vodotěsné provedení: mokré a suché použití

Vytvořte přesné tvary a ostré linie díky oboustrannému břitu

Dlouhá životnost Li-iontové baterie

Komfortní oholení

Jedinečná technologie OneBlade

Oholí

Ochranný nástavec proti pořezání v citlivých oblastech

Snadné zastřihování ve všech směrech

Ostré okraje

Tvaruje

Rovnoměrné zastřižení

Zastřižení přesně na požadovanou délku

Zastřihuje



tvář a tělo QP6650/61

Přednosti

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je vybaven revoluční

technologií pro styling tváře a péči o vzhled.

Dokáže zastřihnout, vytvarovat a oholit vousy

všech délek. Díky systému dvojí ochrany,

klouzavému potahu v kombinaci se

zaoblenými špičkami je holení snazší

a pohodlnější. Technologie holení představuje

rychle se pohybující ostří (200x za sekundu),

které je účinné i pro dlouhé vousy.

Zastřihuje (tvář + tělo)

Zastřihněte si vousy na rovnoměrnou délku

s pomocí nastavitelného hřebenu pro přesný

střih. Vyberte si jedno ze 14 nastavení délky a

získejte, po čem toužíte, od jednodenního

strniště přes krátký střih až po delší vous. Na

tělo použijte nasazovací hřeben na tělo

(3 mm) a zastřihněte chlupy ve všech

směrech.

Tvaruje

Vytvarujte přesné linie díky oboustrannému

břitu. Holte se oběma směry a snadno a

rychle docílíte viditelného výsledku. Vylaďte

si svůj styl za pár vteřin!

Oholí

OneBlade neholí tak nakrátko jako tradiční

žiletka, takže vám nepodráždí pokožku.

Používejte OneBlade proti směru růstu

a oholte jednoduše vousy a chlupy jakékoli

délky na obličeji i těle. OneBlade je vybaven

dvěma břity – jedním pro obličej a druhým na

tělo.

Ochranný nástavec

Nasaďte ochranný nástavec a vyhněte se

pořezání v citlivých oblastech.

Nasazovací hřeben na tělo

Pro zastřihování v libovolném směru stačí

jednoduše nasadit 3mm hřeben na tělo.

Přesný hřeben se 14 délkami

Holicí strojek pro mokré a suché holení nabízí

14 různých nastavení v rozsahu 0,4 až 10 mm

a umožňuje zastřihování na požadovanou

délku.

Oboustranný břit

OneBlade kopíruje obrysy vaší tváře

a umožňuje jednoduše a pohodlně zastřihovat

a holit všechny části obličeje. Použijte

oboustranný břit a dodejte svému vzhledu

styl a pohybem břitu v kterémkoli směru

vytvořte přesné linie.

Odolný břit OneBlade

Pro zajištění optimálního výkonu stačí břity

jednoduše každé 4 měsíce* měnit. Jakmile

jsou břity opotřebené, indikátor životnosti se

rozsvítí zeleně.
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Specifikace

Zastřihování a holení

Holicí systém: Technologie kopírování kontur,

Systém dvojí ochrany

Systém zastřihování: Technologie kopírování

kontur

Spotřeba

Typ baterie: Lithium-iontový

Automatická volba napětí: 100-240 V

Doba chodu: 120 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Maximální spotřeba elektrické energie: 5.4 W

Příslušenství

Podstavec: Nabíjecí stojánek

Hřeben: Hřebenový nástavec s 14délkami

(0,4–10 mm), Nasazovací ochranný nástavec,

Nasazovací hřeben na tělo

Náhradní břit navíc

cestovní pouzdro: cestovní pouzdro

Snadné použití

Displej: Digitální displej LED s plným

rozlišením, Indikátor cestovního zámku

Nabíjení: Nabíjecí

Mokré a suché použití

Design

Barva: Chrom

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Servis

Výměnná hlava: Vyměňte každé 4 měsíce*,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

2letá záruka: Na rukojeť

* Každý břit vydrží až 4 měsíce - Pro nejlepší oholení. Při

2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky

se mohou lišit.
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