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OneBlade

 
Trimme, kante og barbere

Originalt

Passer til alle OneBlade-

modeller

Knivblad i rustfritt stål som varer

i opptil 4 måneders bruk* og gir

deg en oppfrisket følelse

 

QP620/50

Trim, kant og barber
Alle hårlengder

Det doble beskyttelsessystemet: Et glidebelegg kombinert med avrundede tupper

gjør barberingen enklere og behagelig. Barberingsteknologien har en rask kutter

som beveger seg opptil 12 000 ganger per minutt, noe som gir kraft nok til å takle

alle hårlengder

Til alle OneBlade-håndtak

Til alle OneBlade-håndtak

Lett å bruke

Hudbeskytter til kropp

Barber

Kam til kroppspleie

Dobbeltsidig knivblad

Våt og tørr

Slitesterkt knivblad i rustfritt stål

Blad som holder seg lenge

Utslitt status
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Høydepunkter

Blad som holder seg lenge

Knivblad i rustfritt stål som varer i opptil 4

måneders bruk* og gir deg en oppfrisket

følelse

Til alle OneBlade-håndtak

Passer til OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx,

QP27xx, QP28xx) og OneBlade Pro (QP65xx,

QP66xx)

Utslitt status

Når utløserikonet vises på bladet, kan det

hende at bladytelsen ikke lenger er optimal. Da

er det på tide å vurdere å bytte bladet for å få

den beste barberingen

Kam til kroppspleie

Fest kroppskammen (3 mm) for å trimme enkelt

i alle retninger

Hudbeskytter til kropp

Fest hudbeskytteren for å få et ekstra lag med

beskyttelse på sensitive områder, armhuler og

intime områder.

Barber

Barber mot håret for enkelt å barbere av alle

hårlengder på kroppen din. OneBlade barberer

ikke så tett som et vanlig knivblad.

Dobbeltsidig knivblad

Skjærer både opp og ned. Få de perfekte

linjene på sekunder med det dobbeltsidige

knivbladet, slik at du kan se hvert hår du

klipper.

Våt og tørr

OneBlade er motstandsdyktig mot vann (IPX7),

så den er enkel å rengjøre: Bare skyll den under

springen. Du kan også barbere deg i dusjen,

med eller uten skum, alt etter hva du

foretrekker.
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Spesifikasjoner

Trimming og barbering med gode resultater

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi,

Originalkniv, Dobbelt beskyttelsessystem

Trimmingssystem: Konturfølgende teknologi,

Originalkniv

Service

Erstatningshode: Bytt hver fjerde måned*

 

* *For å få den beste barberingsopplevelsen. Med

utgangspunkt i to barberinger per uke. Oppnådde

resultater kan variere.
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