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QP240/50

Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása,

borotválása

A szőrt vágja el, a bőrt nem

A kettős védelem: a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek könnyebbé és

kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a

gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül

hatékonyan dolgozik
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Tartalék penge QP240/50

Fénypontok Műszaki adatok

Egyedülálló OneBlade technológia

A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság,

ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel,

borotvál és formáz. A kettős védelem – a

siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek

– könnyebbé és kényelmessé teszik a

borotválkozást. A borotválási technológiának

köszönhetően a gyorsan mozgó penge

bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén

rendkívül hatékonyan dolgozik.

Minden OneBlade-del kompatibilis

Kompatibilis a OneBlade (QP14xx, QP25xx,

QP26xx, QP27xx, QP28xx) és a OneBlade Pro

(QP65xx, QP66xx) típusokkal

Lassabban kopó penge

Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4

hónapos használat mellett is kitart* a friss

érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén

megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a

kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem

optimális. Itt az ideje megfontolni a penge

cseréjét a legjobb borotválkozási élmény

érdekében

Kétoldalú penge

Felfelé és lefelé húzáskor is vághat vele. A

kétoldalú pengével pillanatok alatt tökéletes

vonalakat készíthet, és jól láthat minden egyes

szőrszálat.

Nedves és száraz használathoz

A OneBlade vízálló (IPX7), így tisztítása

egyszerű, hiszen csak a csap alá kell tartanod.

Használhatod a zuhanyzóban is, habbal vagy

anélkül, ahogy neked tetszik.

Szerviz

Cserélhető fej: 4 havonta cseréld*

 

* A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás

alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
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