
 

OneBlade
 

Подстригване, оформяне, бръснене

За всякаква дължина на косъма

3 гребена с дължина 1, 3 и 5 мм

С презареждане, за сухо и мокро

 

QP2520/20

Подстригване, оформяне и бръснене на всякаква

дължина на брадата

Създаден да реже брадата, а не кожата

Това не е самобръсначка. Това е OneBlade. Новият революционен начин за подстригване,

оформяне и бръснене на всякаква дължина на брадата.

Комфортно бръснене

Уникална технология на OneBlade

Избръсни брадата си

OneBlade е създаден да следва контурите на твоето лице

Равномерно оформяне

Подстрижи брадата си

3 гребена (1, 3, 5 мм) за равномерно набола брада

Остри ръбове

Оформяй брадата си с точното острие на OneBlade

Създавайте прецизни ръбове и остри линии с двустранното ножче

Лесна употреба

Издръжливи ножчета OneBlade

Мокро и сухо

Издръжлива батерия



OneBlade QP2520/20

Акценти

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е с нова и революционна

технология, предназначена за мъже, които по-рядко

бръснат своята брада и искат да поддържат своя

стил. Устройството може да подстригва, оформя и

бръсне косми с всякаква дължина. Системата за

двойна защита с гладкото покритие и заоблените

връхчета предпазват кожата ти. В същото време

бързите ножчета се движат с 200 движения в

секунда, проправяйки си път дори през най-дългите и

гъсти косми.Тази уникална комбинация ви осигурява

бръснене, което е едновременно ефективно и

удобно – дори при по-голяма дължина на косъма.

OneBlade не бръсне толкова близо до кожата,

колкото традиционното ножче – така че не дразните

кожата си.

Подстрижи брадата си

Подстрижи брадата си с точна дължина с помощта

на един от трите гребена. За перфектната набола

брада използвай гребените с дължина 1,3 и 5 мм.

Оформяй брадата си с точното острие на OneBlade

Двустранните ножчета ти позволяват да направиш

перфектни краища и отсечени линии. Бръсни във

всички посоки с ясна видимост, за да можеш бързо и

лесно да постигнеш желаният стил.

Избръсни брадата си

OneBlade не бръсне толкова близо до кожата,

колкото традиционното ножче – така че не дразните

кожата си. Бръсни в посока обратна на косъма с дълги

движения. Избръсни се лесно, колкото и дълга да е

брадата ти.

OneBlade е създаден да следва контурите на

твоето лице

OneBlade следва естествените линии на лицето, като

ти позволява ефективно и комфортно да подстригваш

и бръснеш всички зони на лицето си.

Двустранно ножче

Двустранните ножчета ти позволяват да направиш

перфектни краища и отсечени линии. Бръсни във

всички посоки с ясна видимост, за да можеш бързо и

лесно да постигнеш желаният стил.

3 гребена (1, 3, 5 мм) за равномерно набола брада

Постави някой от гребените, за да оформиш

равномерно наболата брада, която искаш.

Издръжливи ножчета OneBlade

Ножчетата са създадени за трайно представяне. За

оптимално оформяне, заменяй ножчето на всеки 4

месеца*. Подмяната е лесна и безпроблемна.

iF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

OneBladeiF – НАГРАДА ЗА ДИЗАЙН ЗА 2016 г.

Носител на награда Red Dot за 2016 г.

OneBladeНосител на награда Red Dot за 2016 г.
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Спецификации

За бръснене и подстригване

Система за бръснене: Технология за следване на

контурите, Система за двойна защита

Система за подстригване: Технология за следване на

контурите

Аксесоари

Гребен: 3 гребена за набола брада (1, 3, 5 mm)

Поддръжка: Капаче за съхранение

Лесна употреба

Зареждане: Акумулаторна

Дисплей: Индикатор за зареждане на адаптера

За употреба на мокро и сухо

Дизайн

Цвят: Жълто-зелено, въгленово сиво

Дръжка: Оребрена гумена ръкохватка

Захранване

Време на работа: 45 минути

Зареждане: 8-часово пълно зареждане

Тип батерия: никел-металхидридна

Автоматичен избор на напрежение: 100 – 240 V

Максимална консумация на енергия: 2 W

Сервиз

2 години гаранция: На дръжката

Сменяема глава: QP210, QP220, QP610, QP620,

Сменяйте на всеки 4 месеца*

 

* За оптимално оформяне, заменяй ножчето на всеки 4 месеца. На

база 2 пълни бръснения на седмица. Резултатите могат да

варират.
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