Lichaamsset
OneBlade
1 mesje voor het lichaam
Past op alle OneBladehandgrepen
Mes gaat tot 4 maanden mee*
1 lichaamskam

Trim, scheer en style haar van elke lengte
QP610/50

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes
Philips OneBlade Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en
stylen. Deze vervangingsset bevat één mesje voor uw lichaam met een opklikbaar
huidbeschermingssysteem en een kam voor lichaamshaar. Vergeet meerdere
hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.
Comfortabel scheren
Unieke OneBlade-technologie
Beschermt tegen wondjes op gevoelige plekken
Gelijkmatig trimmen
Makkelijk trimmen in elke richting
Gebruiksvriendelijk
Elk mesje gaat 4 maanden mee

Lichaamsset

QP610/50

Kenmerken

Speciﬁcaties

Unieke OneBlade-technologie

Beschermingssysteem

Prestaties trimmen en scheren
Scheersysteem: Contourvolgende
technologie, Dubbel beschermingssysteem
Trimsysteem: Contourvolgende technologie
Accessoires
Kam: Opklikbaar huidbescherminggsysteem,
Opklikbare lichaamskam

De Philips OneBlade is ontworpen voor het
stylen van gezichtshaar en het verzorgen van
het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert
elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een
gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt
dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden.
En met een knipelement dat 200x per seconde
beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren
eﬃciënt.

Klik het huidbeschermingssysteem op de
OneBlade voor een extra laag bescherming op
gevoelige gebieden van het lichaam.

OneBlade vervangend mes
Vervangende messen per verpakking: 1
Geschikt voor producttype: OneBlade
(QP25xx), OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro
(QP65xx), OneBlade Pro (QP66xx)

Opklikbare lichaamskam

Duurzame OneBlade

Bevestig de kam voor lichaamsbeharing van 3
mm om in elke gewenste richting te trimmen.

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

