
 

Obličej
OneBlade

 
Zastřihuje, tvaruje, holí

břit 360

nastavitelný hřeben 5 v 1

Na míru přizpůsobený zážitek

 

QP4530/30 Zastřihávejte, tvarujte a holte vousy bez námahy

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Nový OneBlade 360 zastřihuje, tvaruje a holí jakékoliv dlouhé vousy i chlupy na

těle s ještě menší námahou než kdykoliv dřív. Několika tahy jednoduše upravte i ta

místa, která jsou těžko dostupná. Zapomeňte na více kroků a používání několika

nástrojů. OneBlade zvládá všechno.

Snadné použití

Nabíjejte kdykoli, kdekoli

OneBlade je zcela vodotěsný, takže se snadno čistí: stačí opláchnout pod tekoucí

vodou. Můžete použít jak na suché, tak i mokré holení, dokonce i ve sprše – dle

vlastních preferencí. Pěnu na holení nepotřebujete.

OneBlade je zcela vodotěsný, takže se snadno čistí: stačí opláchnout pod tekoucí

vodou. Můžete použít jak na suché, tak i mokré holení, dokonce i ve sprše – dle

vlastních preferencí. Pěnu na holení nepotřebujete.

Li-ion baterie, 60 min

Hackněte svou rutinu

Komfortní oholení

Philips OneBlade je vybaven revoluční technologií pro úpravu obličeje. Oholí vousy

bez ohledu na jejich délku. Jeho dvojitý ochranný systém usnadňuje a zpříjemňuje

holení. Jeho technologie holení se vyznačuje rychlým pohybem (12 000 za minutu)

pro efektivní oholení i dlouhých vousů a chloupků.

Inovativní 360° čepel se otáčí ve všech směrech a přizpůsobuje se křivkám vašeho

obličeje. Jeho konstrukce zajišťuje stálý kontakt s pokožkou a dokonalou kontrolu.

Snadno zastřihujte a holte nejhůře přístupná místa menším počtem tahů a pohodlněji.

Ostré okraje

Vytvořte přesné tvary a ostré linie díky oboustrannému břitu

Rovnoměrné zastřižení

nastavitelný hřeben 5 v 1
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Přednosti

Unikátní technologie OneBlade

Philips OneBlade je vybaven revoluční

technologií pro úpravu obličeje. Oholí vousy

bez ohledu na jejich délku. Jeho dvojitý

ochranný systém usnadňuje a zpříjemňuje

holení. Jeho technologie holení se vyznačuje

rychlým pohybem (12 000 za minutu) pro

efektivní oholení i dlouhých vousů a chloupků.

Kopíruje všechny křivky vašeho obličeje

Inovativní 360° čepel se otáčí ve všech

směrech a přizpůsobuje se křivkám vašeho

obličeje. Jeho konstrukce zajišťuje stálý

kontakt s pokožkou a dokonalou kontrolu.

Snadno zastřihujte a holte nejhůře přístupná

místa menším počtem tahů a pohodlněji.

Zastřihnutí

Už žádné ztracené hřebeny na vousy.

Dosáhněte lepších výsledků s vynaložením

menší námahy díky nastavitelnému hřebenu

5 v 1. Hřeben s jedinečnou otevřenou

konstrukcí pro efektivní zastřihování bez

ucpávání a přerušování vaší rutiny – dokonce

i u dlouhých a hustých vousů.

Dvoustranný břit

OneBlade kopíruje obrysy vaší tváře

a umožňuje snadno a pohodlně holit všechny

části obličeje. Dodejte oboustranným břitem

svému vzhledu styl a pohybem břitu

v kterémkoli směru vytvořte čisté linie.

Aplikace Philips Daily Care

Volně dostupná aplikace Philips Daily Care je

vaším lístkem k lepšímu stylingu a výkonu.

Vyzkoušejte pomocí rozšířené reality, jaké styly

vousů vám budou slušet a získejte návod krok

za krokem, který zahrnuje praktický živý náhled

linií vousů. Mějte přehled o tom, kdy vyměnit

břit nebo dobít baterii. Dostávejte doporučení

připravená na míru na základě vaší aktuální

péče.

Nabíjení přes USB-A

Můžete nabíjet doma, na cestě, skvěle se hodí

pro vaši každodenní péči i pro cestování.

Plně vodotěsný

OneBlade je zcela vodotěsný, takže se snadno

čistí: stačí opláchnout pod tekoucí vodou.

Můžete použít jak na suché, tak i mokré holení,

dokonce i ve sprše – dle vlastních preferencí.

Pěnu na holení nepotřebujete.

Plně vodotěsný

OneBlade je zcela vodotěsný, takže se snadno

čistí: stačí opláchnout pod tekoucí vodou.

Můžete použít jak na suché, tak i mokré holení,

dokonce i ve sprše – dle vlastních preferencí.

Pěnu na holení nepotřebujete.

Li-ion baterie, 60 min

Po 4 hodinách nabíjení poskytne dobíjecí Li-

iontová baterie 60 minut konstantního výkonu

pro úpravu vzhledu.
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Specifikace

Zastřihování a holení

Holicí systém: Technologie kopírování kontur,

Systém dvojí ochrany, Břit OneBlade 360

Systém zastřihování: Technologie kopírování

kontur, Břit OneBlade 360

Spotřeba

Automatická volba napětí: 100-240 V

Typ baterie: Li-Ion

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Doba chodu: 60 minut

Maximální spotřeba elektrické energie: 5.4 W

Typ adaptéru: USB-A

Snadné použití

Displej: Indikátor nabíjení

Nabíjení: Nabíjení přes USB-A

Možnosti připojení

Design

Barva: Limetkově zelená, tmavě šedá

Rukojeť: Ergonomická rukojeť a snadná

manipulace

Příslušenství

Údržba: Ochranný kryt

Hřeben: nastavitelný hřeben 5 v 1

Servis

Výměnná hlava: Vyměňte každé 4 měsíce*,

QP410, QP420, QP430, QP610, QP620

2letá záruka: Záruka 2 roky na rukojeť

Software

Aktualizace softwaru: Společnost Philips nabízí

příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od

data zakoupení

* *Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za

týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.
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