
 

Ansikte + kropp

OneBlade

 
Trimma, styla, raka

För alla skägglängder

1 x blad för ansiktet, 1 x för

kroppen

3 stubbkammar, 1 kroppskam

 

QP2620/20

Trimma, styla och raka
Alla skägglängder

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

till ansiktet och ett med ett hudskydd till kroppen. Du behöver inte använda flera

verktyg. OneBlade klarar allt.

Lättanvänd

Varje blad varar i fyra månader

Våt eller torr användning

Ladda och kör

Bekväm rakning

Raka av det

Unik OneBlade-teknik

Skyddar mot skärsår i känsliga områden

Skarpa kanter

Forma det

Skapa exakta kanter och skarpa linjer

Jämn trimning

Trimma nedåt

Stubbkammar för fler val

Trimma enkelt i alla riktningar



Ansikte + kropp QP2620/20

Funktioner

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har utformats för att styla

håret i ansiktet och trimma håret på kroppen.

Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger

en enkel och behaglig rakning tack vare en

glidbeläggning och rundade ändar. Och med

en skärenhet som rör sig 200 gånger per

sekund är den effektiv även på längre hårstrån.

Trimma nedåt

Trimma till önskad stubblängd. Philips

OneBlade-rakhyveln för ansiktet har tre

stubbkammar. 1 mm för en eftermiddagsstubb,

3 mm för en nära trimning och 5 mm för lång

stubb.

Forma det

Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet

som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.

Raka av det

Raka mot hårets växtriktning och raka enkelt av

hårstrån i alla längder i ansiktet eller på

kroppen. Inkluderar två blad – ett för ansiktet

och ett för kroppen.

Skydd

Sätt fast hudskyddet för att få extra skydd i

känsliga områden på kroppen.

Kroppskam med klickfäste

Fäst helt enkelt kroppskammen på 3 mm för att

kunna trimma i alla riktningar.

Tre stubbkammar med klickfäste

Få önskad stubblängd med en av de tre

medföljande stubbkammarna på 1, 3 och 5 mm.

Dubbelsidigt blad

OneBlade följer ansiktets konturer så att du

enkelt och bekvämt kan trimma och raka alla

områden. Använd det dubbelsidiga bladet för

att snygga till kanterna och skapa rena former

genom att flytta bladet i valfri riktning.

Hållbara OneBlade

Byt enkelt ut bladet var fjärde månad* för

optimal prestanda. En användningsindikator

visas när bladet är utslitet.

Våt och torr

Använd OneBlade vid handfatet eller ta med

dig den in i duschen. OneBlade är enkel att

rengöra och går att använda med eller utan

skum.

Batteri med lång livslängd

En enda laddning tar 8 timmar och ger 45

minuters konstant användning.
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Specifikationer

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik, Dubbelt

skyddssystem

Trimningssystem: Konturföljande teknik

Tillbehör

Underhåll: Förvaringslock

Kam: Tre stubbkammar (1, 3, 5 mm), Hudskydd

med klickfäste, Kroppskam med klickfäste

Extra, utbytbart blad

Effekt

Laddning: Fulladdad efter 8 timmar

Automatisk spänning: 100–240 V

Batterityp: Ni-MH

Driftstid: 45 minuter

Max. strömförbrukning: 2 W

Design

Handtag: Ribbat gummihandtag

Färg: Limegrön, grafitgrå

Service

Reservhuvud: QP210, QP220, QP610, QP620,

Byt ut var fjärde månad*

2 års garanti: På handtaget

Lättanvänd

Teckenfönster: Laddningsindikator på

adaptern

Laddning: Laddningsbar

Våt och torr användning

 

* 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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