
 

OneBlade Pro

 
Trimmen, scheren en stylen

Geschikt voor haar van alle

lengtes

Precisietrimkam met 14

lengtestanden

Oplaadbaar, nat en droog te

gebruiken

 

QP6520/30

Trim, scheer en style haar van elke lengte

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Philips OneBlade is een revolutionaire hybride styler, ontworpen voor het trimmen,

scheren en stylen van haar van alle lengtes. De unieke OneBlade-technologie

heeft een snel bewegend mesje, wat met 200 beweginge nper seconde

moeiteloos haar van iedere lengte afscheert.

Gebruiksvriendelijk

Duurzame OneBlade vervangmesjes

Nat en droog te gebruiken

Opladen en gebruiken

Digitaal LED-display toont de status van de batterij en reisvergrendeling

Comfortabel scheren

Unieke OneBlade-technologie

Scheer haar van iedere lengte comfortabel af

Volgt de contouren van uw gezicht

Strakke contouren

Strakke lijnen en perfecte contouren

Creëer precieze en strakke lijnen met het dubbelzijdige mesje

Gelijkmatig trimmen

Trimmen

Vind de exacte lengte die u zoekt



OneBlade Pro QP6520/30

Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie

Trim, scheer en style haar van iedere lengte

met de revolutionaire OneBlade Pro. Deze

hybride styler is speciaal ontworpen voor

mannen die graag variëren in hun baardstijl.

Het snel bewegend mesje, met unieke

OneBlade-technologie, maakt 200

bewegingen per seconde en scheert haar van

iedere lengte moeiteloos en comfortabel af.

Trim je baard met de meegeleverde

precisietrimkam en creëer perfecte contouren

met het dubbelzijdige mesje. OneBlade Pro

volgt de contouren van je gezicht voor een

comfortabele scheer- en trimbeurt.

Trimmen

Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met

de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14

vergrendelbare lengtestanden bieden

ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van

een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een

langere baard.

Strakke lijnen en perfecte contouren

Creëer perfecte contouren in je eigen stijl met

het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere

willekeurige richting, zodat je uitstekend zicht

hebt op iedere haar die je trimt. OneBlade

voelt zelfs op gevoelige plekken comfortabel

aan. Creëer snel en eenvoudig je eigen stijl.

Scheer haar van iedere lengte comfortabel af

OneBlade heeft een dubbel

beschermingssysteem, zodat je efficiënt en

comfortabel langere haren kunt trimmen,

scheren of stylen. Scheer tegen de haargroei in

en scheer haar van elke lengte comfortabel af.

Contourvolgend

OneBlade volgt de contouren van je gezicht

voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.

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.

Precisiekam met 14 lengtestanden

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik

waarmee u de haarlengte naar uw voorkeur

kunt trimmen met 14 verschillende standen van

0,4 tot 10 mm.

Duurzame OneBlade vervangmesjes

De vervangmesjes zijn ontworpen voor

angdurige prestaties. Voor behoud van een

optimaal resultaat hoef je het vervangmesje

slechts om de 4 maanden te vervangen*. Het

vervangen is eenvoudig en moeiteloos.

Nat en droog te gebruiken

OneBlade is waterbestendig, eenvoudig

schoon te maken én te gebruiken met of

zonder scheerschuim.

Digitaal LED-display

Zorg ervoor dat uw OneBlade altijd klaar is

voor gebruik door het digitale LED-display in

de gaten te houden. U wordt geïnformeerd

wanneer de batterij bijna leeg raakt tijdens

gebruik en wanneer de stekker in het

stopcontact zit om de OneBlade op te laden.

Activeer de reisvergrendeling om de OneBlade

overal mee naar toe te nemen.



OneBlade Pro QP6520/30

Specificaties

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 90 minuten

Maximaal energieverbruik: 5.4 W

Gebruiksgemak

Opladen: Oplaadbaar

Display: Full LED-digitaal display,

Reisvergrendelingsindicator

Nat en droog te gebruiken

Accessoires

Trimkam: Kam met 14 lengtestanden (0,4-10

mm)

Standaard: Oplaadstandaard

Etui: Reisetui

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende technologie,

Dubbel beschermingssysteem

Trimsysteem: Contourvolgende technologie

Ontwerp

Kleur: Zwart met zilveren mesje

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service

Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220,

QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen*

2 jaar garantie: Op de handgreep

 

* *Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2

volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten

kunnen variëren.

* * Geschikt voor alle OneBlade-producten, behalve

QP4xx
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