Sada Tvár + Telo
OneBlade
Zastrihuje, tvaruje a holí
Originálny
Kompatibilné so všetkými
modelmi OneBlade
1 hrebeňový nadstavec na telo

QP620/50

Zastriháva, tvaruje a holí fúzy akejkoľvek dĺžky
Oholí bez podráždenia a bez porezania pokožky
Philips OneBlade Tvár + Telo zastriháva, tvaruje a holí fúzy každej dĺžky. K
dispozícii máte čepeľ na tvár, čepeľ s ochranným nadstavec na telo a hrebeň na
telo. Prestaňte používať viac nástrojov. OneBlade zvládne všetko.
Kompatibilná s rúčkami OneBlade
Kompatibilná s rúčkami OneBlade
Jednoduché používanie
Hrebeňový nástavec na zastrihávanie chĺpkov na tele
Obojstranná čepeľ
Ochrana pokožky na tele
Na mokro aj na sucho
Holenie
Odolná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele
Stav opotrebovania
Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Sada Tvár + Telo
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Hlavné prvky
Čepeľ, ktorá sa len tak ľahko neopotrebuje

Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele, ktorá vydrží až
4 mesiace používania* pre dlhotrvajúci pocit
sviežosti

Kompatibilná s rúčkami OneBlade

Kompatibilné s modelmi OneBlade (QP14xx,
QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx)
a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Stav opotrebovania

Keď sa na čepeli zobrazí ikona vysunutia, jej
výkon už nemusí byť optimálny a mali by ste
zvážiť výmenu čepele pre ten najlepší zážitok
z holenia

Hrebeňový nástavec na zastrihávanie
chĺpkov na tele

Obojstranná čepeľ

Pripojením hrebeňového nástavca na telo
(3 mm) budete môcť jednoducho zastrihávať
v akomkoľvek smere

Holí v obidvoch smeroch. Vytvarujte dokonalé
línie za pár sekúnd s obojstrannou čepeľou,
vďaka ktorej uvidíte každý chĺpok, ktorý
striháte.

Ochrana pokožky na tele

Na mokro aj na sucho

Pripevnite chránič pokožky pre ďalšiu úroveň
ochrany na citlivých miestach, v podpazuší
a intímnych partiách.

OneBlade je vodotesný (IPX7), takže sa ľahko
čistí: stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou.
Môžete sa holiť aj počas sprchovania, s penou
alebo bez peny, podľa vašich preferencií.

Holenie
Prechádzajte na tele proti smeru rastu
chĺpkov akejkoľvek dĺžky a pohodlne ich
ohoľte. OneBlade neholí tesne pri pokožke
ako tradičné žiletky.
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Technické údaje
Výkon pri zastrihávaní a holení
Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje
kontúry, Čepeľ OneBlade, Duálny systém
ochrany pokožky
Systém zastrihávania: Technológia, ktorá
kopíruje kontúry, Čepeľ OneBlade
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Servis
Náhradná hlava: Vymeňte každé 4 mesiace*
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* * Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2
úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu
líšiť.

