
 

OneBlade Pro

 
Trim, scheer en style

Voor haar van elke lengte

Precisiekam met 9

lengtestanden

Oplaadbaar, nat en droog te

gebruiken

 

QP6505/21 Trim, scheer en style haar van elke lengte

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

De Philips OneBlade is een nieuwe, revolutionaire hybride-styler die haar van

iedere lengte kan trimmen en scheren en altijd voor strakke lijnen zorgt. Vergeet

meerdere stappen en hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.**

Gebruiksvriendelijk

Elk mesje gaat 4 maanden mee

Nat of droog te gebruiken,

Li-ionbatterij voor 60 minuten

Houd zicht op uw oplaadbeurt

Comfortabel scheren

Unieke OneBlade-technologie

Scheer haar af

Volgt de contouren van uw gezicht

Strakke contouren

Strakke lijnen

Creëer precieze en strakke lijnen met het dubbelzijdige mesje

Gelijkmatig trimmen

Trimmen

Precisietrimkam met 9 lengtestanden (0,5 tot 7mm)



OneBlade Pro QP6505/21

Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie

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.

Trimmen

Trim op de gewenste stoppellengte. Uw

Philips OneBlade wordt geleverd met een

precisiekam met 12 lengtestanden die u kunt

gebruiken om alles te creëren, van een

stoppelbaard tot een strakke trimbeurt en

een langere baardstijl.

Strakke lijnen

Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele

seconden precies getrimde lijnen, zodat u

elke geknipte haar kunt zien.

Scheer haar af

Het OneBlade-scheerapparaat scheert niet

zo dicht op de huid als een traditioneel mes

en voelt dus comfortabel. Scheer tegen de

haargroei in en scheer haar van elke lengte

eenvoudig af.**

Contourvolgend

Het Philips OneBlade-scheermes volgt de

contouren van uw gezicht, waardoor u alle

zones van uw gezicht effectief en op een

aangename manier kunt trimmen en scheren.

Duurzame OneBlade

Vervang uw mesje elke 4 maanden* voor

optimale prestaties. Zodra het mesje

versleten is, verschijnt er een groene

waarschuwingsindicator.

Dubbelzijdig mesje

OneBlade volgt de contouren van uw gezicht

zodat u alle plekken effectief en comfortabel

kunt scheren. Style uw eigen contouren en

strakke lijnen door het dubbelzijdige mes in

elke gewenste richting te bewegen.

Nat en droog

Gebruik dit waterbestendige scheermes bij de

wasbak of neem hem mee onder de douche.

De OneBlade voor nat en droog gebruik is

eenvoudig schoon te maken en kan met of

zonder schuim worden gebruikt.

Batterij-indicator

Zorg dat uw OneBlade altijd klaar is voor

gebruik. De batterij-indicator informeert u

wanneer de batterij bijna leeg raakt en

wanneer de stekker in het stopcontact zit om

de OneBlade op te laden.
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Specificaties

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: Lithium-ion

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Gebruiksgemak

Opladen: Oplaadbaar

Display: 3 LED-batterij-indicators

Nat en droog te gebruiken

Accessoires

Trimkam: 9 lengtestanden (0,5 - 7 mm)

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende

technologie, Dubbel beschermingssysteem

Ontwerp

Kleur: Zwart, limoengroen en zilver

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220,

QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen*

2 jaar garantie: Op de handgreep

 

* Elk mesje gaat tot 4 maanden mee voor de beste

scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten

per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.

* * Geschikt voor alle OneBlade-producten, behalve

QP4xx
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