
 

Tvár a telo

OneBlade Pro

 
Dobíjacia Li-iónová batéria

Presný hrebeň so 14 dĺžkami

Vodotesný, pre suché i mokré
použitie

Digitálny displej LED

 

QP6550/30

Zastrihuje, tvaruje a holí akokoľvek dlhé fúzy

Konštruované k strihu fúzov, nie kože

Philips OneBlade Pro na tvár a telo zastrihuje, tvaruje a holí fúzy všetkých dĺžok. K

dispozícii máte čepeľ na tvár a čepeľ s chráničom pokožky na telo. Prestaňte

používať viac nástrojov. OneBlade zvládne všetko.

Jednoduché používanie

Odolná čepeľ OneBlade

Vytvorte presné tvary a ostré línie vďaka obojstrannej čepeli

Vodotesné prevedenie: mokré a suché použitie

Dlhá životnosť Li-iónovej batérie

Pohodlné holenie

Jedinečná technológia OneBlade

Oholí

Ochranný nadstavec proti porezaniu v citlivých oblastiach

Jednoduché zastrihávanie vo všetkých smeroch (3 mm)

Ostré okraje

Tvaruje

Rovnomerné zastrihávanie

Presný hrebeň na zastrihávanie má 14 nastavení dĺžky (0,4 až 10 mm)

Zastriháva
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Hlavné prvky

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je vybavený revolučnou

technológiou pre styling tváre a starostlivosť

o vzhľad. Dokáže zastrihnúť, vytvarovať a

oholiť fúzy všetkých dĺžok. Vďaka systému

dvojitej ochrany, kĺzavému poťahu v

kombinácii so zaoblenými špičkami je holenie

ľahšie a pohodlnejšie. Technológiu holenia

predstavuje rýchlo sa pohybujúce ostrie

(200x za sekundu), ktoré je účinné aj pre dlhé

fúzy.

Zastriháva (tvár + telo)

Zastrihnite si fúzy na rovnomernú dĺžku s

pomocou nastaviteľného hrebeňa pre presný

strih. Vyberte si jedno zo 14 nastavení dĺžky a

získajte to, po čom túžite, od jednodňového

strniska cez krátky strih až po dlhšie fúzy. Na

telo použite nasadzovací hrebeň na telo (3

mm) a zastrihávajte chlpy vo všetkých

smeroch.

Tvaruje

Vytvarujte presné línie vďaka obojstrannej

čepeli. Hoľte sa oboma smermi a ľahko a

rýchlo dosiahnete viditeľný výsledok. Vylaďte

si svoj štýl za pár sekúnd!

Oholí

OneBlade neholí tak nakrátko ako tradičná

žiletka, takže vám nepodráždi pokožku.

Používajte OneBlade proti smeru rastu a

ohoľte jednoducho fúzy a chlpy akejkoľvek

dĺžky na tvári i tele. OneBlade je vybavený

dvoma čepeľami - jednou na tvár a druhou na

telo.

Ochranný nadstavec

Nasaďte ochranný nadstavec a vyhnite sa

porezaniu v citlivých oblastiach.

Nasadzovací hrebeň na telo

Pripevnite hrebeň na telo (3 mm) a zastrihujte

ľahko vo všetkých smeroch.

Presný hrebeň so 14 dĺžkami

Univerzálny, presný zastrihovací hrebeň

ponúka nastavenie dĺžky od 0,4 do 10 mm, a

poskytuje vám tak rovnomerný strih presne

na požadovanú dĺžku.

Obojstranná čepeľ

OneBlade kopíruje obrysy vašej tváre a

umožňuje jednoducho a pohodlne zastrihávať

a holiť všetky časti tváre. Použite obojstrannú

čepeľ a dodajte svojmu vzhľadu štýl a

pohybom čepele v ktoromkoľvek smere

vytvorte presné línie.

Odolná čepeľ OneBlade

Čepele sú určené k dlhodobému výkonu. Na

zabezpečenie optimálneho výkonu stačí

jednotlivé čepele vymeniť raz za 4 mesiace*.

Výmena je ľahká a bezproblémová.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Chróm

Telo: Ergonomické uchopenie a používanie

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje

kontúry, Duálny systém ochrany pokožky

Systém zastrihávania: Technológia, ktorá

kopíruje kontúry

Jednoduché použitie

Displej: plne digitálny displej LED, Indikátor

cestovného zámku

Nabíjanie: Nabíjateľná

Na suché aj mokré použitie

Príkon

Prevádzková doba: 120 minút

Nabíjanie: Úplné nabitie za 1 hodinu

Typ batérie: Lítium-iónová

Automatická voľba napätia: 100 – 240 V

Max. spotreba energie: 5.4 W

Príslušenstvo

Hrebeňový nadstavec: Hrebeňový nadstavec

na zastrihávanie so 14 dĺžkami (0,4 až 10 mm),

Nasúvateľná ochrana pokožky, Nasúvateľný

hrebeňový nástavec na telo

Puzdro: Mäkké puzdro

Náhradná vymeniteľná čepeľ

Servis

2-ročná záruka: Na rúčku

Náhradná hlava: Vymeňte každé 4 mesiace*,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

* Každá čepeľ vydrží až 4 mesiace - Pre najlepší oholenie.

Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné

výsledky sa môžu líšiť.
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