
 

Vervangmesje

OneBlade

 
2 vervangmesjes

Geschikt voor OneBlade (Pro)
modellen

Vervangmesje gaat tot 4
maanden mee*

Gaan allemaal tot 4 maanden
mee*

 

QP220/55

Trim, scheer en style haar van alle lengtes
All-in-one styler voor precisie en prestaties. OneBlade

Trim, style en scheer haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade. Deze

hybride styler, met unieke OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje

wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar van iedere lengte

afscheert.

Comfortabel scheren

Unieke OneBlade-technologie

Gebruiksvriendelijk

Duurzaam OneBlade vervangmesje



Vervangmesje QP220/55

Kenmerken Specificaties

Unieke OneBlade-technologie

Philips OneBlade is een revolutionair hybride

styler, ontworpen voor het trimmen, scheren en

stylen van haar van alle lengtes. De unieke

OneBlade-technologie heeft een snel

bewegend mesje, wat met 200 bewegingen

per seconde moeiteloos haar van iedere lengte

afscheert. Trim je baard met de meegeleverde

precisietrimkam en creëer perfecte contouren

met het dubbelzijdige mesje.

Duurzaam OneBlade vervangmesje

De vervangmesjes zijn ontworpen voor

langdurige prestaties. Voor behoud van een

optimal resultaat hoeft u het vervangmesje

slechts om de 4 maanden te vervangen*. Het

vervangen is eenvoudig en moeiteloos.

Optimaal trimmen en scheren

Scheersysteem: Contourvolgende

technologie, Dubbel beschermingssysteem

Trimsysteem: Contourvolgende technologie

Vervangend mesje OneBlade

Vervangende mesjes per verpakking: 2

Geschikt voor producttype: OneBlade

(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro

(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

* *Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2

volledige scheerbeurten per week. Werkelijke

resultaten kunnen variëren.
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