
Vervangmesje

OneBlade

 
2 vervangmesjes

Geschikt voor OneBlade (Pro)

modellen

Vervangmesje gaat tot 4

maanden mee*

Roestvrijstalen mes dat u tot wel

4 maanden kunt gebruiken*,

zodat u dat frisse gevoel houdt

 
QP220/50

Trim, scheer en style haar van alle lengtes
All-in-one styler voor precisie en prestaties. OneBlade

Trim, style en scheer haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade. Deze hybride styler, met unieke

OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar

van iedere lengte afscheert.

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op alle OneBlade-apparaten

Gebruiksvriendelijk

Unieke OneBlade-technologie

Dubbelzijdig mesje

Nat en droog

Duurzaam roestvrijstalen mes

Mesje dat niet snel slijt



Vervangmesje QP220/50

Kenmerken Specificaties

Unieke OneBlade-technologie

Het OneBlade-mesje met dubbel

beschermingssysteem (gladde coating en

afgeronde uiteinden) beweegt tot wel 12000x

per minuut, voor een effectieve en

comfortabele trim- of scheerbeurt.

Past op alle OneBlade-apparaten

Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx,

QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro

(QP65xx, QP66xx)

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4

maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse

gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram

op het mes verschijnt, zijn de prestaties van

het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd

om het mes te vervangen voor de beste

scheerervaring

Dubbelzijdig mesje

Creëer strakke lijnen en perfecte contouren

met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere

willekeurige richting en bepaal in een oogwenk

jouw eigen stijl.

Nat en droog

De OneBlade is waterbestendig (IPX7) en is

dus gemakkelijk schoon te maken door hem

onder de kraan af te spoelen. U kunt onder de

douche scheren met of zonder schuim - wat u

zelf fijner vindt.

Service

Vervangend scheerhoofd: Om de 4 maanden

vervangen*

 

* *Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2

volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten

kunnen variëren.
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