OneBlade
Pro
Pro zastřihování, tvarování,
holení
Oholí bez pořezání
Přesný hřeben s 12délkami
střihu
Nabíjecí, mokré i suché použití

OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli
dlouhé vousy
Oholí bez pořezání
Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat
a holit vousy jakékoli délky a vytvářet přesné linie a tvary. Zapomeňte na
používání několika nástrojů pro zastřihování, úpravu a holení vousů, OneBlade
zvládne všechno.
QP6510/20

Komfortní oholení
Unikátní technologie OneBlade
Oholí
Kopírování obrysů tváře
Rovnoměrné zastřižení
Zastřihuje
Hřebenový nástavec pro zastřihování s 12délkami střihu od 0,5 do 9 mm
Ostré kontury
Tvaruje
Vytvořte dokonalé tvary a ostré kontury díky oboustrannému břitu
Snadné použití
Odolný břit OneBlade
Mokré a suché holení
Kontrolka LED zobrazuje stav baterie
Li-ion baterie 60 min

OneBlade Pro
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Přednosti
Unikátní technologie OneBlade

Oholí

Odolný břit OneBlade

Philips OneBlade je revoluční technologie

OneBlade neholí příliš nakrátko, takže

Břity jsou určeny k dlouhodobému výkonu.

péče o vzhled navržená pro muže, kteří rádi
mění styl svých vousů. OneBlade zastřihuje,
tvaruje a oholí vousy jakékoli délky. Jedinečná
holicí technologie OneBlade kombinuje rychle
se pohybující ostří (200x za vteřinu) se
systémem dvojí ochrany a poskytuje vám
účinné a pohodlné holení delších vousů.
OneBlade neholí příliš nakrátko, takže

nepodráždí pleť. Holte proti směru růstu a
zbavte se jakkoli dlouhých vousů.

K zajištění optimálního výkonu stačí břit
vyměnit jednou za 4 měsíce*. Výměna je
snadná a bezproblémová.

Kopírování obrysů tváře
Mokré a suché holení

nepodráždí vaši pokožku.
Zastřihuje

OneBlade kopíruje obrysy tváře a umožňuje
vám účinně a pohodlně zastřihovat a holit
všechny oblasti obličeje.
Oboustranný břit

Zastřihněte si vousy na perfektní,
rovnoměrnou délku s pomocí nastavitelného
hřebenového nástavce. Vyberte si jedno ze
12 nastavení délky od jednodenního strniště
přes krátký střih až po delší vous.
Tvaruje
Dodejte svému vzhledu styl a pohybem břitu
v kterémkoli směru vytvořte čisté linie.
Hřebenový nástavec s 12délkami

Vytvarujte si vousy do dokonalého stylu díky
oboustrannému břitu, který umožňuje
dokonalou přesnost a to i v hůře dostupných,
nebo citlivých oblastech. Vylaďte svůj styl
snadno a za pár vteřin.

Přesný nástavec pro zastřihování poskytuje
rovnoměrné oholení na 1 z 12délek od 0,5 do
9mm

OneBlade je vodotěsný, takže se snadno čistí:
stačí opláchnout pod tekoucí vodou. Můžete
se holit bez pěny nebo s ní – jak vám to
vyhovuje.
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Specifikace
Zastřihování a holení

Snadné použití

Spotřeba

Holicí systém: Technologie kopírování kontur,
Systém dvojité ochrany
Zastřihovací systém: Technologie kopírování
kontur

Nabíjení: Nabíjecí
Displej: 3 LED kontrolky, Indikátor plného
nabití baterie, Indikátor vybití baterie, Indikátor
nabíjení

Doba používání: 60 minut
Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu
Typ baterie: Lithium-iontový
Automatická volba napětí: 100-240 V

Příslušenství
Hřebenový nástavec: Hřebenový nástavec s
12délkami (0,5–9 mm)

Design
Barva: Černý se stříbrným břitem
Tělo: Ergonomická rukojeť a snadná
manipulace

Maximální spotřeba elektrické energie: 5,4 W
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Servis
2letá záruka: Na rukojeti
Náhradní břit QP210, QP220: Vyměňte každé
4 měsíce*

* Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za
týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.

