Pre-salesfolder voor België (2019, mei 23)
Vervangbaar mes
• Trim, scheer en style
• 3 vervangbare messen
• Past op alle OneBlade-handgrepen
• Gaan allemaal tot 4 maanden mee*

QP230/50

Trim, scheer en style haar van elke lengte
Verwijdert haar zonder sneetjes
De Philips OneBlade is een nieuwe, revolutionaire hybride-styler die haar van iedere lengte kan trimmen en scheren en altijd
voor strakke lijnen zorgt. Vergeet meerdere stappen en hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.
Voordelen

Comfortabel scheren

• Duurzame OneBlade

• Unieke OneBlade-technologie

Gebruiksvriendelijk

Kenmerken
Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade heeft een revolutionaire nieuwe technologie die speciaal
is ontworpen voor de styling van gezicht- en lichaamshaar. De OneBlade kan

haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. Dankzij het dubbele
beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt
scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een
snelbewegend mesje (200x per seconde), wat zeer effectief werkt, zelfs bij
langere haren.

OneBlade
Duurzame OneBlade

De mesjes zijn ontworpen voor langdurige prestaties. Voor behoud van een
optimaal resultaat hoeft u elk mesje slechts om de 4 maanden te vervangen*.
Het vervangen is eenvoudig en moeiteloos.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Optimaal trimmen en scheren
Scheersysteem
Trimsysteem

Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

Contourvolgende technologie
Dubbel beschermingssysteem
Contourvolgende technologie

OneBlade vervangend mes
Vervangende messen
per verpakking
Geschikt voor
producttype
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Omdoos

OneBlade (QP25xx)
OneBlade (QP26xx)
OneBlade Pro (QP65xx)
OneBlade Pro (QP66xx)

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte

0,01 kg
0,03 kg
08710103821977
1
NL
851090

11,00 cm
10,00 cm
2,20 cm

10,90 cm
10,40 cm
12,20 cm
0,18 kg
18710103821974
4

* Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
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