
 

Náhradná čepeľ

OneBlade

 
Zastrihuje, tvaruje a holí

1 x 360 čepeľ

Kompatibilná so všetkými

rúčkami OneBlade**

Čepeľ má životnosť až

4 mesiace*

 

QP410/30

Ľahké zastrihávanie, kontúry a holenie chĺpkov

akejkoľvek dĺžky

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Inovatívna 360 čepeľ sa ohýba do každého smeru a prispôsobí sa črtám vašej

tváre. Dizajn umožňuje nepretržitú kontrolu a kontakt s pokožkou. Jednoduché

zastrihávanie a holenie ťažko dostupných miest pár ťahmi a so skvelým pocitom

komfortu.

Jednoduché používanie

Na mokro aj na sucho

Inovatívna 360 čepeľ

Upravený na menej ťahov

Obojstranná čepeľ

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Pohodlné holenie

Vhodné pre všetky rukoväte OneBlade**

Jedinečná technológia OneBlade



Náhradná čepeľ QP410/30

Hlavné prvky

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je nový revolučný hybridný

holiaci strojček, ktorý dokáže zastrihávať, holiť

a vytvárať čisté línie na akejkoľvek dĺžke fúzov.

Vďaka duálnemu systému ochrany – s

povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so

zaoblenými hrotmi – je holenie jednoduchšie

a pohodlnejšie. Táto technológia holenia je

zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom,

ktorý si poradí s fúzmi akejkoľvek dĺžky.

Vhodné pre všetky rukoväte OneBlade**

Vhodné pre všetky produkty OneBlade:

OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX,

QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x,

QP654x, QP665x) okrem QP1XXX, QI1XXX,

QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá

vydrží až 4 mesiace používania* a zaistí

dlhotrvajúci pocit sviežosti. Keď sa na čepeli

zobrazí ikona výmeny (ikona vysunutia), jej

výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste

zvážiť výmenu čepele s cieľom zaistiť ten

najlepší zážitok z holenia.

Inovatívna 360 čepeľ

Vďaka všestrannému pohybu si udrží stály

kontakt s pokožkou a zároveň zaistí

jednoduché ovládanie za každých okolností aj

na tých najmenej prístupných miestach.

Upravený na menej ťahov

Viac pohodlia v porovnaní s čepeľou OneBlade

(QP210).

Obojstranná čepeľ

Vytvárajte presné a ostré línie s obojstrannou

čepeľou. Holí v obidvoch smeroch. Vytvarujte

dokonalé línie za pár sekúnd s obojstrannou

čepeľou, vďaka ktorej uvidíte každý chĺpok,

ktorý striháte.

Na mokro aj na sucho

OneBlade je plne vodotesný (IPX7), takže sa

ľahko čistí: stačí ho opláchnuť pod tečúcou

vodou. Môžete ho použiť na suché, ako aj

mokré holenie, dokonca aj v sprche – je to len

na vás. Penu na holenie nepotrebujete.
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Technické údaje

Výkon pri zastrihávaní a holení

Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje

kontúry, 360 čepeľ, Duálny systém ochrany

pokožky

Systém zastrihávania: Technológia, ktorá

kopíruje kontúry, 360 čepeľ

Servis

Náhradná hlava: Vymeňte každé 4 mesiace*

 

* Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2

úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu

líšiť.

* *okrem QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x,

QP6505
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