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Aparar, contornar, cortar

Lâmina 360

Pente 5 em 1 ajustável

 

Product Picture

QP2730/20

Apara e corta pelos de todo o comprimento
Concebida para cortar pelos, não a pele

A nova OneBlade 360 faz com que seja mais fácil do que nunca aparar, contornar e cortar pelos de qualquer

comprimento. Corte e apare facilmente mesmo as áreas mais difíceis de alcançar com menos* passagens.

Esqueça a utilização de vários passos e aparelhos. A OneBlade faz tudo.

Fácil de utilizar
Corte tudo

Carga da bateria de longa duração

Totalmente à prova de água

Fácil de utilizar
OneBlade duradoura

Barbear confortável
Lâmina 360 inovadora

Contornos precisos
Pente 5 em 1 ajustável

Crie contornos precisos e linhas definidas com a lâmina de dupla face

Aparar uniforme
Tecnologia OneBlade exclusiva
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Destaques
Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade tem uma tecnologia

revolucionária desenvolvida para cuidados

faciais. Corta pelos de qualquer comprimento.

O sistema de proteção dupla, um revestimento

para deslizar combinado com pontas

arredondadas, torna o barbear mais simples e

confortável. A tecnologia de corte dispõe de

uma unidade de corte rápida (12 000x por

minuto) que é eficiente até nos pelos mais

compridos.

Lâmina 360 inovadora

A lâmina 360 inovadora move-se em todas as

direções e ajusta-se a cada curva do seu rosto

para manter um contacto com a pele

constante, garantindo sempre o controlo. Apare

e barbeie facilmente, mesmo nas áreas mais

difíceis de alcançar com menos passagens e

um maior conforto.

Apare à vontade

Acabaram-se os pentes para barba dispersos.

Faça mais com menos com o novo pente 5 em

1 ajustável. Conta com um design exclusivo de

pente aberto para um aparar eficiente sem

obstruções e que não causa interrupções na

sua rotina, mesmo em pelos compridos e

grossos.

Contorne-a

Crie contornos precisos com a lâmina de dupla

face. Pode barbear-se nas duas direções para

obter uma ótima visibilidade e ver todos os

pelos que está a cortar. Aperfeiçoe o seu estilo

em segundos!

Corte tudo

A máquina de barbear OneBlade não corta tão

rente como uma lâmina tradicional para que a

sua pele se mantenha confortável. Corte na

direção oposta ao crescimento do pelo e corte

pelo de qualquer comprimento facilmente.

Lâmina de dupla face

A OneBlade segue os contornos do seu rosto

de forma eficaz e confortável, permitindo-lhe

cortar pelos em todas as áreas. Utilize a

lâmina de dupla face para estilizar os

contornos e criar linhas perfeitas, movendo a

lâmina em qualquer direção.

OneBlade duradoura

As lâminas foram desenvolvidas para um

desempenho duradouro. Para obter o melhor

desempenho, apenas necessita de substituir

cada lâmina a cada 4 meses**. A substituição

é fácil e simples.

Húmido/seco

A OneBlade é totalmente à prova de água, por

isso é fácil de limpar: basta enxaguar em água

corrente. Pode barbear-se a húmido ou a seco

ou até mesmo durante o duche, como preferir.

Não é necessária espuma de barbear.

Carga da bateria de longa duração

A bateria recarregável fornece 60 minutos de

desempenho contínuo, após um carregamento

de 4 horas.
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Especificações
Acessórios
Pente: Pente 5 em 1 ajustável

Fácil de utilizar
Carregamento: Recarregável

Utilização a húmido e a seco

Recarregável

Desempenho de aparagem e corte
Sistema de barbear: Tecnologia de

seguimento de contornos, Sistema de proteção

dupla, Lâmina 360

Sistema de aparar: Tecnologia de seguimento

de contornos, Lâmina 360

Potência
Carregamento: Carga completa em 4 horas

Voltagem automática: 100-240 V

Autonomia: 60 minutos

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo máximo de energia: 2 W

Tipo de adaptador: USB-A

Design
Cor: Verde lima, cinzento carvão

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Assistência
Cabeça de substituição: Substituir a cada

4 meses**, QP210, QP220, QP230, QP610,

QP620, QP410, QP420

Garantia de 2 anos: Pega com garantia de

2 anos

* Vs. antecessor QP210

* *Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2

sessões de barbear completas por semana. Os

resultados efetivos podem variar.
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