
Kit pentru corp

OneBlade

 
Tunde, conturează, bărbierește

1 rezervă OneBlade + pieptene

corp

Lama din otel inoxidabil care

dureaza pana la 4 luni*

Lama din oţel inoxidabil durează

până la 4 luni de utilizare*

pentru a menţine aspectul

proaspăt

 
QP610/50

Tunde, taie şi rade orice lungime de păr

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Sistemul său dublu de protecţie: un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite

face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de

un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă care abordează orice lungime de păr

Uşor de utilizat

Tehnologie OneBlade unică

Pieptene pentru corp

Protecţie pentru pielea corpulu

Bărbierit

Lamă cu două tăişuri

Umed şi uscat

Pentru toate mânerele OneBlade

Pentru toate mânerele OneBlade

Lamă durabilă din oţel inoxidabil

Lamă care nu se uzează repede



Kit pentru corp QP610/50

Repere

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat

hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi

crea linii şi margini curate, pe orice lungime de

păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat

de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite –

face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil.

Tehnologia sa de bărbierire dispune de un

dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece

prin orice lungime de păr.

Pentru toate mânerele OneBlade

Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx,

QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro

(QP65xx, QP66xx)

Lamă care nu se uzează repede

Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până

la 4 luni de utilizare* pentru a menţine

performanţa maximă. Când indicatorul de

înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea

pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să

nu mai fie optimă. Este timpul să iei în

considerare schimbarea lamei pentru cea mai

bună experienţă de bărbierire

Pieptene pentru corp

Ataşază pieptenele pentru corp (3 mm) pentru

un tuns uşor în orice direcţie.

Protecţie pentru pielea corpulu

Ataşază componenta de protecţie a pielii

pentru un plus de protecţie pe suprafeţele

sensibile, axile şi zonele intime.

Bărbierit

Mergi contrar direcţiei de creştere a părului şi

rade uşor părul de orice lungime de corp.

OneBlade nu bărbiereşte la fel de aproape ca o

lamă convenţională.

Lamă cu două tăişuri

Taie atât în sus, cât şi în jos. Obţine liniile

perfecte în câteva secunde cu lama cu două

tăişuri care îţi permite să vezi fiecare fir de păr

pe care îl tai.

Umed şi uscat

OneBlade este rezistent la apă (IPX7), astfel că

este uşor de curăţat: nu trebuie decât să-l

clăteşti la robinet. De asemenea, te poţi

bărbieri la duş, cu sau fără spumă – cum

preferi.
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Specificaţii

Performanţă de tundere şi de ras

Sistem de bărbierire: Tehnologie care urmează

contururile, Lamă originală, Sistem dublu de

protecţie

Sistem de tuns: Tehnologie care urmează

contururile, Lamă originală

Service

Cap înlocuibil: Înlocuieşte capul o dată la 4

luni*

 

* Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri

complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.
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