
 

OneBlade Pro

 
Trim, style, barber

Til alle skæglængder

Præcisionskam med 12 længder

Genopladelig, våd og tør brug

 

QP6510/20

Trim, style, barber
Alle skæglængder

Philips OneBlade er en ny, revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere

og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin

og værktøjer. OneBlade klarer det hele.

Behagelig barbering

Enestående OneBlade-teknologi

Barber det af

Følger dine ansigtskonturer

Ensartet trimning

Trim det ned

Få præcis den længde, du er ude efter

Skarpe kanter

Ret kanter til

Skab præcise kanter og skarpe linjer med det dobbeltsidede skær

Nem at anvende

Hvert skær holder i fire måneder

Til våd eller tør brug

Hold styr på din opladning

Litiumionbatteri til 60 min. barbering



OneBlade Pro QP6510/20

Vigtigste nyheder

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er designet til styling af

ansigtet og grooming af kroppen og trimmer,

styler og barberer alle hårlængder. Den giver

en nem og behagelig barbering takket være en

glidebelægning og afrundede spidser. Og med

et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund,

er den effektiv selv på længere hår.

Trim det ned

Trim til din foretrukne stubbelængde. Din

Philips OneBlade leveres med en

præcisionskam med 12 længder, som du kan

bruge til at skabe alt fra skægstubbestil til tæt

trimning og længere skægstyling.

Ret kanter til

Få præcise linjer på få sekunder med det

dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår,

du klipper.

Barber det af

Gå imod vokseretningen, og barber alle

skæglængder af, nemt og bekvemt.

Konturfølgende

Philips OneBlade-shaver til ansigtet følger

ansigtets konturer, så du effektivt og behageligt

kan trimme og barbere alle områder af dit

ansigt.

Dobbeltsidet skær

OneBlade følger ansigtets konturer, så du

effektivt og behageligt kan barbere alle

områder. Brug den dobbeltsidede kniv til at

style dit kanter og skabe rene linjer ved at

bevæge kniven i alle retninger.

Præcisionskam med 12 længder

En våd og tør shaver, der giver dig mulighed for

at trimme til din foretrukne hårlængde med 12

forskellige indstillinger fra 0,5 mm til 9 mm.

Holdbar OneBlade

Skæret kan nemt udskiftes hver 4. måned* for

optimal ydeevne. En grøn indikator viser når

skæret er slidt op.

iF DESIGN AWARD 2016

OneBlade ProiF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: Vinder

OneBlade ProRed Dot Award 2016: Vinder
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Specifikationer

Trimnings- og barberingsfunktion

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi,

Dobbelt beskyttelsessystem

Tilbehør

Kam: Kam, der kan indstilles i 12 længder (0,5-

9 mm)

Brugervenlig

Opladning: Genopladelig

Display: 3 LED-batteriindikator

Våd og tør brug

Design

Farve: Sort og sølvfarvet skær

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Strøm

Driftstid: 60 minutter

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: Litiumion

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Maks. strømforbrug: 5,4 W

Service

2 års garanti: På håndtaget

Udskiftningsskær: QP210, QP220, QP610,

QP620, Udskiftes hver 4. måned*

 

* Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den

bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette

barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.
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