
Wymienne ostrze

OneBlade

 

Przycinanie, stylizowanie i

golenie

2× oryginalne ostrze do ciała, 1×

zestaw do ciała

Pasuje do wszystkich uchwytów

OneBlade

Ostrze ze stali nierdzewnej

wytrzymuje do czterech

miesięcy użytkowania*, aby

zapewnić optymalną

efektywność.

 
QP620/50

Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów

dowolnej długości

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Podwójny system ochrony złożony z zapewniającej poślizg powłoki i

zaokrąglonych końcówek sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe.

Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na

włosach każdej długości.

Wygodne użytkowanie

Wyjątkowa technologia OneBlade

Nasadka grzebieniowa do ciała

Nasadka ochronna do ciała

Golenie

Dwustronne ostrze

Na mokro i na sucho

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Wytrzymałe ostrze ze stali szlachetnej

Ostrze, które łatwo się nie stępi



Wymienne ostrze QP620/50

Zalety

Wyjątkowa technologia OneBlade

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka

hybrydowa, która umożliwia przycinanie,

golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi

przy dowolnej długości włosów. Podwójny

system ochrony złożony z zapewniającej

poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek

sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej

komfortowe. Golarka zawiera szybko

poruszający się nożyk, który doskonale

sprawdza się na włosach każdej długości.

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Pasuje do golarek OneBlade (QP14xx, QP25xx,

QP26xx, QP27xx, QP28xx) oraz OneBlade Pro

(QP65xx, QP66xx)

Ostrze, które łatwo się nie stępi

Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje

do czterech miesięcy użytkowania*, aby

zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na

ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego

wydajność może nie być optymalna. Ikona ta

sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę

ostrza, aby zagwarantować pełen komfort

golenia.

Nasadka grzebieniowa do ciała

Załóż nasadkę grzebieniową do ciała (3 mm),

dzięki której łatwo przytniesz włosy w

dowolnym kierunku

Nasadka ochronna do ciała

Załóż nasadkę ochronną, która dodatkowo

zabezpiecza wrażliwe obszary ciała, skórę pod

pachami i okolice intymne.

Golenie

Gol pod włos, aby łatwo usunąć zarost każdej

długości. Ostrze OneBlade nie goli tak blisko

skóry jak tradycyjne ostrze.

Dwustronne ostrze

Goli zarówno w górę, jak i w dół. Ponieważ

widzisz każdy przycinany włos, za pomocą

dwustronnego ostrza możesz w ciągu zaledwie

kilku sekund uzyskać doskonałe linie.

Na mokro i na sucho

Urządzenie OneBlade jest wodoodporne

(IPX7), dlatego łatwo je wyczyścić, opłukując

pod kranem. Możesz także golić się pod

prysznicem, a do golenia możesz nałożyć

piankę lub nie — wybór należy do Ciebie.



Wymienne ostrze QP620/50

Dane techniczne

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca się

do kształtów, Ostrze Original, Podwójny system

ochrony

System przycinania: Technologia

dopasowująca się do kształtów twarzy, Ostrze

Original

Serwis

Wymienna głowica: Wymieniaj co 4 miesiące*

* Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego

golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się

różnić.
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