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Trimmaa, rajaa ja ajele

Pitkillekin partakarvoille

3 kiinnitettävää sänkikampaa

Ladattava, kuiva- ja märkäajoon
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Trimmaa, rajaa ja ajele
Pitkätkin partakarvat

Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu

parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Unohda muut laitteet ja

monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken!

Miellyttävä parranajo

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Aja OneBladella

Mukailee kasvojesi muotoja

Tasainen trimmausjälki

Trimmaa OneBladella

3 trimmauskampaa kaupan päälle (1, 3 tai 5 mm)

Tarkka ajotulos

Muotoile OneBladella

Rajaa partasi tarkasti

Helppokäyttöinen

OneBlade on suunniteltu kestämään

Aja suihkussa partavaahdolla tai ilman

Pitkäkestoinen akku
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen

trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella

trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken

pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja

miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien

ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa,

joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

Trimmaa OneBladella

Trimmaa partasi haluamaasi muotoon yhdellä

laitteen mukana toimitettavasta kolmesta

trimmauskammasta. 1 mm:n kammalla saat

yhden päivän sängen, 3 mm:n kammalla

kolmen päivän sängen ja 5 mm:n kammalla

hieman pidemmän sängen.

Muotoile OneBladella

Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella

terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.

Aja OneBladella

Voit ajaa kaikenpituiset partakarvat

kasvusuuntaa vastaan helposti.

Myötäilee muotoja

Philipsin OneBlade myötäilee kasvojesi

muotoja, joten voit trimmata ja ajaa partasi

tehokkaasti ja miellyttävästi.

Kaksipuolinen terä

OneBlade myötäilee kasvojesi muotoja, joten

voit trimmata ja ajaa partasi helposti ja

miellyttävästi. Kaksipuolisen terän ansiosta

voit rajata parran tarkasti ja ajaa parran

kumpaan suuntaan tahansa.

3 kiinnitettävää sänkikampaa

Napsauta trimmauskampa paikalleen, niin voit

muotoilla hieman pidemmänkin parran. Valitse

kolmesta vaihtoehdosta: 1 mm:n kammalla saat

yhden päivän sängen, 3 mm:n kammalla

kolmen päivän sängen ja 5 mm:n kammalla

hieman pidemmän sängen.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.

Red Dot -palkinnon voittaja 2016

OneBladeRed Dot -palkinnon voittaja 2016
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Tekniset tiedot

Tehokas trimmaus- ja ajotulos

Ajojärjestelmä: Kasvojen muotoja myötäilevä

tekniikka, Kaksinkertainen suojausjärjestelmä

Trimmausjärjestelmä: Kasvojen muotoja

myötäilevä tekniikka

Lisätarvikkeet

Kampa: 3 sänkikampa (1, 3, 5 mm)

Vaihtoterä

Ylläpito: Säilytyssuojus

Helppokäyttöinen

Lataaminen: ladattava

Näyttö: Latausosoitin sovittimessa

Kuivaan ja märkään käyttöön

Muotoilu

Väri: Limenvihreä, hiilenharmaa

Kahva: Uurrettu kumikahva

Virta

Käyttöaika: 45 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 8 tunnissa

Akun/pariston tyyppi: Ni-MH

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Enimmäisvirrankulutus: 2 W

Huolto

2 vuoden takuu: Kahvassa

Vaihtoterä: QP210, QP220, QP610, QP620,

Vaihda 4 kuukauden välein*

 

* Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen

parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa.

Tulokset voivat vaihdella.
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