
Резервно ножче

OneBlade

 
Подстригване, оформяне и
бръснене

1 x оригинални части

Приляга на всички дръжки на
OneBlade

Ножче от неръждаема стомана,
което издържа до 4 месеца на
употреба*, за да поддържа свежото
усещане

 
QP210/50

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка
дължина на косъма
Създаден да реже брада, а не кожа
Има система за двойна защита: слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи
бръсненето по-лесно и комфортно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се
режещ елемент, преминаващ през всяка дължина на косъма

Приляга на всички дръжки на OneBlade
Приляга на всички дръжки на OneBlade

Лесна употреба
Уникална технология на OneBlade
Мокро и сухо
Двустранно ножче

Издържливо ножче от неръждаема стомана
Ножче, което не се захабява лесно



Резервно ножче QP210/50

Акценти Спецификации
Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред
за оформяне, който може да подстригва, бръсне и
създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква
дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо
покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави
бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за
бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент,
който преминава през всякаква дължина на косъма.

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx,
QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ножче, което не се захабява лесно

Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което
издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази
свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна –

икона за изваждане – се появи на ножчето,
характеристиките на ножчето може вече да не са
оптимални. Време е да помислите за смяна на
ножчето за най-добри резултати при бръснене

Двустранно ножче

Бръсне в посока и нагоре, и надолу. Получете
перфектните линии за секунди с двустранно ножче,
което Ви позволява да виждате всяко косъмче, което
бръснете.

Мокро и сухо

OneBlade е водоустойчив (IPX7), така че можете
лесно да го почистите – просто го изплакнете на
чешмата. Можете също да се бръснете под душа със
или без пяна – както предпочитате.

Сервиз
Сменяема глава: Сменяйте на всеки 4 месеца*

 

* За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на
седмица. Действителните резултати може да варират.
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