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
Vytvořte přesné tvary a ostré linie díky oboustrannému břitu
Vodotěsné provedení: mokré a suché použití
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

Přednosti

QP6650/61

tvář a tělo
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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
Design
Barva: Chrom
Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná
manipulace
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Snadné použití
Displej: Digitální displej LED s plným
rozlišením, Indikátor cestovního zámku
Nabíjení: Nabíjecí
Mokré a suché použití
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.

