
 

Gezicht en lichaam

OneBlade

 
Trimmen, scheren en stylen

Voor haar van elke lengte

1 mesje voor gezicht, 1 voor
lichaam

4 stoppelkammen, 1
lichaamskam

 

QP2630/30

Trim, scheer en style haar van elke lengte
Verwijdert haar zonder sneetjes

Philips OneBlade Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en

stylen. U krijgt een mesje voor uw gezicht en een mesje voor uw lichaam met een

opzetstuk dat uw huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade

doet het allemaal.

Comfortabel scheren

Unieke OneBlade-technologie

Scheer haar van iedere lengte comfortabel af

Opklikbaar huidbeschermingssysteem voor gevoelige gebieden

Scherpe randen

Strakke lijnen

Creëer precieze en scherpe lijnen met het dubbelzijdige mesje

Gelijkmatig trimmen

Trim uw baard gelijkmatig in model

Makkelijk trimmen in elke richting (3 mm)

4 opzetbare stoppelkammen (1, 2, 3, 5 mm) voor gelijkmatige stoppels

Gebruiksvriendelijk

Duurzame OneBlade

Nat en droog

Duurzame li-ionbatterij
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Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade heeft een revolutionaire

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.

Trim uw baard gelijkmatig in model

Trim uw baard met een van de 4

stoppelkammen (1, 2, 3 en 5 mm) en trim uw

lichaam met de lichaamskam (3 mm) in elke

gewenste richting.

Strakke lijnen

Creëer perfecte contouren met het

dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere

willekeurige richting, zodat u uitstekend zicht

hebt op iedere haar die u trimt. Bepaal in een

oogwenk uw eigen stijl!

Scheer haar van iedere lengte comfortabel af

OneBlade scheert niet zo glad als een

traditioneel mesje dus uw huid blijft

comfortabel voelen. Scheer tegen de haargroei

in en scheer haar van elke lengte eenvoudig

van uw gezicht of lichaam. Inclusief twee

mesjes: één voor uw gezicht en één voor uw

lichaam.

Beschermingssysteem

Klik het huidbeschermingssysteem op de

OneBlade voor een extra laag bescherming op

gevoelige gebieden.

Opklikbare lichaamskam

Klik de lichaamskam (3 mm) op de OneBlade

voor een gemakkelijke trimbeurt in iedere

richting.

4 opzetbare stoppelkammen

Bevestig een van de opzetbare kammen voor

de stoppelbaard van de gelijkmatige lengte die

u wilt.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

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.

Red Dot Award 2016: winnaar

OneBladeRed Dot Award 2016: winnaar
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Specificaties

Optimaal trimmen en scheren

Scheersysteem: Contourvolgende technologie,

Dubbel beschermingssysteem

Trimsysteem: Contourvolgende technologie

Accessoires

Kam: 4 stoppelkammen (1, 2, 3, 5 mm),

Opklikbaar huidbescherminggsysteem,

Opklikbare lichaamskam

Extra vervangbaar mesje

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Opbergkap

Gebruiksgemak

Opladen: Oplaadbaar

Display: Batterij vol-indicator, Batterij bijna

leeg-indicator, Oplaadindicator

Nat en droog te gebruiken

Ontwerp

Kleur: Limoengroen, houtskoolgrijs

Handvat: Geribbelde rubberen greep

Vermogen

Gebruikstijd: 60 minuten

Opladen: Volledig opladen in 4 uur

Batterijtype: Lithium-ion

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Maximaal energieverbruik: 2 W

Service

2 jaar garantie: Op de handgreep

Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220,

QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen*

* 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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