
 

OneBlade
 

Skuj, apgriez un veido līnijas

Jebkura garuma bārdai

4 gab. uzspraužamas rugāju

ķemmes

Uzlādējams, mitrai un sausai

lietošanai

 

QP2530/20
Skuj, apgriez un veido līnijas jebkura garuma bārdai

Noskuj bārdu, nesavainojot ādu

Philips OneBlade ir revolucionārs, jauns hibrīdais bārdas veidotājs, ar kuru var

apgriezt, skūt un veidot precīzas līnijas jebkura garuma bārdai. Vairs nav

nepieciešamas vairākas darbības un vairāki instrumenti. Ar OneBlade var paveikt

visu.

Vienkārša lietošana

Katrs asmens kalpo 4 mēnešus

Mitrai vai sausai lietošanai

Uzlādējiet un dodieties

Ērta skūšanās

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Noskujiet

Seko jūsu sejas kontūrām

Asas malas

Aplīdziniet

Veidojiet precīzas malas un asas līnijas

Līdzena apgriešana

Apgrieziet īsāk

Rugāju ķemmes papildu izvēlei



OneBlade QP2530/20

Izceltie produkti

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir jauna revolucionāra

tehnoloģija, kas izstrādāta sejas apmatojuma

veidošanai un ķermeņa kopšanai. Ar to var

apgriezt, aplīdzināt un veidot līnijas jebkura

garuma bārdai. Tā divējādā aizsardzības

sistēma — pārklājums labai slīdamībai

apvienojumā ar noapaļotiem galiem —

padara skūšanos vieglāku un ērtu. Skūšanas

tehnoloģija ietver ātru griezēju (200 reizes

sekundē), tāpēc tas ir efektīvs, arī skujot

garāku bārdu.

Apgrieziet īsāk

Iegūstiet vēlamo rugāju garumu. Jūsu Philips

OneBlade sejas skuveklis ir aprīkots ar

4 rugāju ķemmēm: 1 mm īsiem, 2 mm

parastiem, 3 mm vidējiem un 5 mm gariem

rugājiem.

Aplīdziniet

Iegūstiet precīzas līnijas dažu sekunžu laikā

ar abpusējo asmeni, kas ļauj redzēt katru

griežamo matiņu.

Noskujiet

OneBlade neskuj tik tuvu ādai kā tradicionālie

asmeņi, tāpēc āda ir pasargāta. Virziet ierīci

pretēji matiņu augšanas virzienam un viegli

noskujiet jebkura garuma bārdu.

Sekošana kontūrai

Philips OneBlade skuveklis pielāgojas sejas

kontūrām, ļaujot efektīvi un ērti apgriezt

matiņus un noskūt jebkuru sejas daļu.

Divpusējs asmens

OneBlade pielāgojas jūsu sejas kontūrām,

ļaujot viegli un ērti apgriezt un noskūt visas

zonas. Izmantojiet divpusējo asmeni, lai

izveidotu malas un precīzas līnijas, virzot

asmeni jebkurā virzienā.

4 uzspraužamas rugāju ķemmes

Iegūstiet vēlamo rugāju garumu, izmantojot

vienu no 4 iekļautajām rugāju ķemmēm, kas

nodrošina 1, 2, 3 vai 5 mm garus rugājus.

Izturīgs OneBlade

Viegli nomainiet asmeni reizi 4 mēnešos*, lai

iegūtu optimālu sniegumu. Kad asmens ir

nodilis, iedegsies zaļais lietojuma indikators.

Mitrai un sausai skūšanai

Izmantojiet šo ūdensdrošo skuvekli pie

izlietnes vai ņemiet to līdzi dušā. OneBlade

skuveklis mitrai un sausai lietošanai ir viegli

tīrāms, un to var izmantot ar vai bez putām.
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Specifikācijas

Dizains

Krāsa: Citronzaļa, pelēka

Rokturis: Rievots gumijas rokturis

Apgriešanas un skūšanas kvalitāte

Skūšanās sistēma: Tehnoloģija, kas pielāgojas

kontūrām, Divkārša aizsardzības sistēma

Apgriešanas sistēma: Tehnoloģija, kas

pielāgojas kontūrām

Piederumi

Ķemme: 4 rugāju ķemmes (1, 2, 3, 5 mm)

Apkope: Uzglabāšanas vāciņš

Strāvas padeve

Darbības laiks: 60 minūtes

Automātiskais spriegums: 100-240 V

Akumulatora tips: Litija jonu

Uzlāde: 4 stundas līdz pilnai uzlādei

Maks. enerģijas patēriņš: 2 W

Vienkārša lietošana

Uzlāde: Uzlādējams

Displejs: Baterijas uzlādes indikators,

Baterijas izlādes indikators, Lādēšanas

indikators

Mitra un sausa izmantošana

Serviss

Maināma galviņa: QP210, QP220, QP610,

QP620, Mainiet ik pēc 4 mēnešiem*

2 gadu garantija: Uz roktura

 

* Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem. Labākajai

skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās

reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.
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