náhradná čepeľ
OneBlade
2 náhradné čepele
vhodné pre rukoväti
OneBlade(Pro)
životnosť až 8 mesiacov*
Každá má životnosť až
4 mesiace*

QP220/50

OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek
dlhú bradu
Oholí bez porezania
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný zastrihávač, ktorý dokáže zastrihávať
a holiť bradu akejkoľvek dĺžky a vytvárať presné línie a tvary. Zabudnite na
používanie niekoľkých nástrojov na zastrihávanie, úpravu a holenie brady,
OneBlade zvládne všetko.
Komfortné oholenie
Unikátna technológia OneBlade
Jednoduché použitie
Unikátna technológia OneBlade

náhradná čepeľ

QP220/50

Hlavné prvky

Technické údaje

Unikátna technológia OneBlade

Unikátna technológia OneBlade

Philips OneBlade je revolučná technológia
starostlivosti o vzhľad navrhnutá pre mužov,
ktorí radi menia štýl svojej brady. OneBlade
zastriháva, tvaruje a oholí bradu akejkoľvek
dĺžky. Jedinečná holiaca technológia
OneBlade kombinuje rýchlo sa pohybujúcu
čepeľ (200× za sekundu) so systémom dvojitej
ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné
holenie dlhších chĺpkov. OneBlade neholí príliš
nakrátko, takže nepodráždi vašu pokožku.
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Výkon pri zastrihávaní a holení
Holiaci systém: Technológia, ktorá kopíruje
kontúry, Duálny systém ochrany pokožky
Systém zastrihávania: Technológia, ktorá
kopíruje kontúry
Náhradná čepeľ OneBlade
Náhradné čepele v balení: 2
Vhodné pre typ produktov: OneBlade
(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro
(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

* Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za
týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

