
 

Paket för ansikte +
kropp

OneBlade

 
1 x blad för ansiktet, 1 x för
kroppen

Passar på alla OneBlade-
handtag

Livslängd upp till fyra månader*

1 x kroppskam

 

QP620/50

Trimma, styla och raka
Alla skägglängder

Philips OneBlade ansikte + kropp trimmar och rakar alla hårlängder. Du får ett blad

till ansiktet, ett med ett hudskydd till kroppen och en kroppskam. Du behöver inte

använda flera verktyg. OneBlade klarar allt.

Bekväm rakning

Unik OneBlade-teknik

Skyddar mot skärsår i känsliga områden

Jämn trimning

Trimma enkelt i alla riktningar

Lättanvänd

Varje utbytbart blad varar i fyra månader



Paket för ansikte + kropp QP620/50

Funktioner Specifikationer

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har en revolutionerande

teknik utformad för skäggstyling och grooming.

Den kan trimma, styla och raka oavsett

skägglängd. Det dubbla skyddssystemet – en

glidande beläggning med rundade kanter runt

skärelementen – gör rakningen mer skonsam

mot huden. Samtidigt har raktekniken en snabb

skärenhet (200 x per sekund) så den är effektiv

– även på längre skäggstrån.

Hållbara OneBlade

Hållbara Philips OneBlade som du bara

behöver byta var fjärde månad* för optimal

prestanda.

Skydd

Sätt fast hudskyddet för att få extra skydd i

känsliga områden.

Kroppskam med klickfäste

Fäst helt enkelt kroppskammen på 3 mm för att

kunna trimma i alla riktningar.

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik, Dubbelt

skyddssystem

Trimningssystem: Konturföljande teknik

Tillbehör

Kam: Hudskydd med klickfäste, Kroppskam

med klickfäste

Ersättningshandtag till OneBlade

Utbytesblad per förpackning: 2

Passar produkttyp: OneBlade (QP25xx),

OneBlade (QP26xx), OneBlade Pro (QP65xx),

OneBlade Pro (QP66xx)

 

* Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa

möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar

per vecka. Resultatet kan variera.
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