
 

Ansikt
OneBlade

 
Trimming, kanting og barbering

For alle hårlengder

3 påklikkbare kammer for
skjeggstubber

Oppladbar, til våt og tørr bruk

 

QP2520/62 Trim, kant og barber
Alle hårlengder

Philips OneBlade er en ny og revolusjonerende hybridstyler som kan trimme,

barbere og skape rene linjer og kanter, uansett hårlengde. Du trenger ikke tenke på

flere trinn og ulike verktøy. OneBlade klarer alt sammen.

Behagelig barbering

Unik OneBlade-teknologi

Barber det vekk

Følger ansiktskonturene dine

Jevn trimming

Klipp det

Skjeggstubbkammer for flere valg

Markerte kanter

Kant den opp

Oppnå nøyaktige kanter og skarpe linjer

Lett å bruke

Hvert blad varer i fire måneder

Bruk våt eller tørr

Lad opp og sett i gang

Mykt etui for OneBlade og tilbehør



Ansikt QP2520/62

Høydepunkter

Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling

og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer

alle hårlengder. Den gir en enkel og

komfortabel barbering takket være et glidende

belegg og avrundede tupper. Og med et

skjæreblad som beveger seg 200x per sekund,

er den effektiv selv på lengre hår.

Klipp det

Trim til ønsket skjeggstubblengde. Philips

OneBlade leveres med 3 skjeggstubbkammer:

1 mm for tredagersskjegg, 3 mm for tett

trimming eller 5 mm for lengre skjeggstubber.

Kant den opp

Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige

bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer

over.

Barber det vekk

Barber mot håret for å barbere bort alle

hårlengder helt enkelt.

Følger konturene

Philips OneBlade-høvelen følger

ansiktskonturene dine, slik at du effektivt og

behagelig kan trimme og barbere hele ansiktet.

Dobbeltsidig knivblad

OneBlade følger konturene i ansiktet, slik at du

enkelt og komfortabelt kan trimme og barbere

alle områder. Bruk det dobbeltsidige knivbladet

til å forme kantene og lage rene linjer ved å

bevege bladet i hvilken som helst retning.

3 påklikkbare kammer for skjeggstubber

Få ønsket skjeggstubblengde med en av de 3

inkluderte skjeggstubbkammene på 1, 3 eller

5 mm.

Slitesterkt OneBlade

Bytt enkelt ut bladet hver 4. måned* for optimal

ytelse. En grønn bruksindikator vises når bladet

er utslitt.
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Spesifikasjoner

Trimming og barbering med gode resultater

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi,

Dobbelt beskyttelsessystem

Trimmingssystem: Konturfølgende teknologi

Tilbehør

Kam: 3 skjeggstubbkammer (1, 3, 5 mm)

Veske: Mykt etui

Vedlikehold: Oppbevaringshette

Enkel i bruk

Lading: Oppladbar

Skjerm: Ladeindikasjon på adapter

Våt og tørr bruk

Utforming

Farge: Limegrønn, kullgrå

Håndtak: Riflet gummihåndtak

Drift

Driftstid: 45 minutter

Lading: Full lading etter 8 timer

Batteritype: Ni-MH

Automatisk spenning: 100–240 V

Maks. strømforbruk: 2 W

Service

2 års garanti: På håndtaket

Erstatningshode: QP210, QP220, QP610,

QP620, Bytt hver fjerde måned*

 

* Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den

beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to

barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan

variere.
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