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OneBlade

 
Trimma, styla och raka

Originalvattenbehållare

Passar alla OneBlade-modeller

Blad i rostfritt stål som håller för

upp till 4 månaders användning*

för att behålla den fräscha

känslan

 

QP610/50

Trimma, styla och raka
Alla skägglängder

Det dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i kombination med rundade

kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Rakningstekniken har en snabb

skärenhet som rör sig upp till 12 000 gånger per minut, vilket ger god effekt genom

alla hårlängder.

Passar på alla OneBlade-handtag

Passar på alla OneBlade-handtag

Lättanvänd

Kroppskam

Rakning

Unik OneBlade-teknik

Hudskydd för kroppen

Dubbelsidigt blad

Våt och torr

Slitstarkt blad i rostfritt stål

Blad som håller länge

Slitagestatus
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Funktioner

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade är en revolutionerande ny

hybridstyler som kan trimma, raka och skapa

rena linjer och kanter, oavsett hårlängd. Det

dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i

kombination med rundade kanter – gör

rakningen enklare och bekvämare.

Rakningstekniken har en snabb skärenhet som

klarar av alla hårlängder.

Blad som håller länge

Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4

månaders användning* för att behålla den

fräscha känslan och optimal prestanda

Passar på alla OneBlade-handtag

Passar OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx,

QP27xx, QP28xx) och OneBlade Pro (QP65xx,

QP66xx)

Slitagestatus

När utmatningsikonen visas på bladet är

bladets prestanda eventuellt inte lägre optimal.

Du bör fundera på att byta ut bladet för att få

bästa möjliga rakningsupplevelse

Kroppskam

Sätt fast kroppskammen (3 mm) för att enkelt

kunna trimma i alla riktningar

Hudskydd för kroppen

Sätt fast hudskyddet för att få extra skydd i

känsliga områden, armhålorna och

intimområden.

Rakning

Raka mot hårets växtriktning och raka enkelt av

hår på kroppen, oavsett längd.

Dubbelsidigt blad

Få perfekta linjer på några sekunder tack vare

det dubbelsidiga bladet som låter dig se varje

hårstrå som du rakar av.

Våt och torr

OneBlade är vattentät (IPX7), vilket gör den

enkel att rengöra. Skölj den bara under kranen.

Du kan även raka dig i duschen, med eller utan

rakskum beroende på vad du föredrar.
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Specifikationer

Trimnings- och rakningsprestanda

Raksystem: Konturföljande teknik,

Originalblad, Dubbelt skyddssystem

Trimningssystem: Konturföljande teknik,

Originalblad

Service

Reservhuvud: Byt ut var fjärde månad*

 

* *För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar

per vecka. Resultaten kan variera.
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