
 

Face + Body

OneBlade Pro 360

 
Nowe, innowacyjne ostrze 360

Akumulator litowo-jonowy

Precyzyjna nasadka (14 dług.)

Do użytku na mokro i na sucho

 

QP6651/61 Przycinaj, stylizuji gól włosy dowolnej długości

bez wysiłku*

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade Pro 360 Face + Body przycina i goli włosy każdej długości oraz

stylizuje ich krawędzie. Zawiera ostrze do twarzy oraz ostrze z nasadką ochronną

do ciała. Zapomnij o korzystaniu z wielu urządzeń. Wystarczy OneBlade.

Wygodne użytkowanie

Nakładana nasadka do ciała

Akumulator litowo-jonowy o wydajności 120 minut

Cyfrowy wyświetlacz LED pokazuje stan akumulatora i blokady podróżnej

Ostrze, które nie tępi się łatwo

W pełni wodoszczelna

Komfortowe golenie

Wyjątkowa technologia OneBlade

Innowacyjne ostrze 360

Golenie (twarz i ciało)

Nakładana nasadka ochronna do wrażliwych miejsc

Wyraziste krawędzie

Dwustronne ostrze: gwarantuje precyzję i kontrolę

Wyraziste krawędzie

Równomierne przycinanie



Face + Body QP6651/61

Zalety

Innowacyjne ostrze 360

Innowacyjne ostrze OneBlade 360 porusza się

we wszystkich kierunkach, aby dostosować się

do kształtów twarzy. Konstrukcja ta zapewnia

nieprzerwany kontakt ze skórą i kontrolę.

Łatwe przycinanie włosów i golenie w trudno

dostępnych miejscach — niebywała wygoda w

kilku ruchach*.

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została wyposażona

w rewolucyjną technologię golenia twarzy,

która umożliwia golenie włosów dowolnej

długości. System podwójnej ochrony — gładka

powłoka i zaokrąglone końcówki — ułatwiają

golenie i sprawiają, że jest ono bardziej

komfortowe. Golarka zawiera szybko

poruszający się nożyk (12 000 razy na minutę),

dlatego doskonale sprawdza się nawet w

przypadku dłuższych włosów.

Przytnij

Przytnij zarost na odpowiednią długość za

pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki,

którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z

14 blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt

popołudniowego zarostu bądź krótką lub

dłuższą brodę.

Nadaj kształt

Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki

dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym

kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i

zobaczyć każdy włos, który przycinasz.

Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!

Golenie (twarz i ciało)

OneBlade nie goli tak krótko, jak tradycyjne

ostrza, aby nie podrażniać skóry. Gol pod włos,

by komfortowo usunąć zarost każdej długości.

Zawiera 2 ostrza, jedno do twarzy i jedno do

ciała.

Nakładana nasadka do ciała

Załóż nasadkę grzebieniową do ciała (3 mm),

dzięki której łatwo przytniesz włosy w

dowolnym kierunku.

Nakładana nasadka ochronna

Załóż nasadkę ochronną, która dodatkowo

zabezpiecza wrażliwe miejsca.

Precyzyjna nasadka (14 dług.)

Wszechstronna, precyzyjna nasadka do

przycinania oferuje ustawienia od 0,4 mm do

10 mm, co umożliwia uzyskanie idealnej

długości.

Dwustronne ostrze

OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy,

umożliwiając łatwe i komfortowe golenie całej

powierzchni. Przesuwając dwustronne ostrze w

dowolnym kierunku, uzyskasz stylowe

krawędzie i proste linie.
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Dane techniczne

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca się

do kształtów, Podwójny system ochrony,

Ostrze 360

System przycinania: Technologia

dopasowująca się do kształtów twarzy

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 120 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Maks. pobór mocy: 5.4 W

Konstrukcja

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający

trzymanie

Kolor: Chromowana

Łatwość użytkowania

Ładowanie: Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

Wyświetlacz: Wskaźnik blokady podróżnej,

Cyfrowy wyświetlacz LED

Możliwość używania na mokro i na sucho

Akcesoria

Nasadka do przycinania: Nasadka z 14

długościami (0,4–10 mm), Nakładana nasadka

ochronna, Nakładana nasadka do ciała

Podstawa: Podstawka ładująca

Dodatkowe wymienne ostrze

Pokrowiec: Pokrowiec

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 4 miesiące**,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410,

QP420, QP410, QP420, QP430

* W porównaniu z poprzednikiem podczas golenia

* * Optymalny sposób golenia. W przypadku pełnego

golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się

różnić.
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