
 

Face + Body

OneBlade 360

 
Trimmaa, rajaa ja ajele

360 asteen terä

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

60 minuuttia parranajoa

 

QP2830/20 Uusi joustavampi 360-terä kasvoille

Mukana uusi 5-in-1-kampa

Uudella OneBlade 360 -laitteella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja

helpommin kuin koskaan. Haastavienkin ihoalueiden käsittely käy käden

käänteessä*. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa

kaiken!

Helppokäyttöinen

Kaksipuolinen terä: suunniteltu tarkaksi ja helposti hallittavaksi

Pitkäkestoinen akku

On aika vaihtaa terä

Rajaa partasi tarkasti kaksipuolisella terällä

Helposti kiinnitettävä säleikkö herkkien ihoalueiden suojaksi

Täysin vedenkestävä

Miellyttävä parranajo

Aja partasi

Rajaa partasi

Innovatiivinen 360 asteen terä

Tasainen trimmausjälki

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa
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Kohokohdat

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen

parranajotekniikka. Se sopii kaiken pituisten

ihokarvojen ajamiseen. Kaksinkertainen

suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt

kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen

ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan

leikkuuosan (12 000 x minuutissa), joten

pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja

mukavasti.

Innovatiivinen 360 asteen terä

Innovatiivinen 360 asteen terä kääntyy kaikkiin

suuntiin seuraten tarkasti kasvojen muotoja.

Muotoilun ansiosta ihokosketus ja hallinta

säilyvät koko ajan. Haastavienkin ihoalueiden

trimmaus ja ajelu käy helposti, nopeasti ja

mukavasti.

Trimmaa vapaasti

Ainutlaatuinen avoin muotoilu takaa tehokkaan

trimmauksen ja estää tukkeutumisen, vaikka

käsittelisit pitkiä ja paksuja karvoja.

Rajaa partasi

Rajaa partasi tarkasti kaksipuolisella terällä.

Voit ajaa partasi kumpaan suuntaan tahansa,

joten näet koko ajan miten terä etenee.

Viimeistele tyylisi helposti ja nopeasti!

Aja partasi

OneBlade ei leikkaa partakarvoja yhtä läheltä

ihoa kuin perinteinen terä, joten iho tuntuu

miellyttävältä parranajon jälkeen. Voit ajaa

kaikenpituiset karvat kasvoistasi tai vartaloltasi

kasvusuuntaa vastaan helposti. Mukana yksi

terä kasvoille ja yksi vartalolle.

Kaksipuolinen terä

OneBlade myötäilee kasvojesi muotoja, joten

voit trimmata ja ajaa partasi helposti ja

miellyttävästi. Kaksipuolisen terän ansiosta voit

rajata parran tarkasti ja ajaa parran kumpaan

suuntaan tahansa.

Helposti kiinnitettävä säleikkö

OneBlade myötäilee kasvojesi muotoja, joten

ajo on helppoa ja miellyttävää. Kaksipuolisen

terän ansiosta voit rajata ihokarvat tarkasti ja

ajaa niitä kumpaan suuntaan tahansa.

Helposti kiinnitettävä ohjauskampa

Liitä säleikkö herkkien ihoalueiden lisäsuojaksi.

Kuiva- ja märkäajo

OneBlade on täysin vedenkestävä, joten se on

helppo puhdistaa huuhtelemalla juoksevassa

vedessä. Ajelu onnistuu märkänä tai kuivana tai

jopa suihkussa. Partavaahtoa ei tarvita.

Pitkäikäinen litiumioniakku

Ladattavalla litiumioniakulla saat 60 minuuttia

johdotonta käyttöaikaa 4 tunnin latauksella.
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Tekniset tiedot

Tehokas trimmaus- ja ajotulos

Ajojärjestelmä: Kasvojen muotoja myötäilevä

tekniikka, Kaksinkertainen suojausjärjestelmä,

360 asteen terä

Trimmausjärjestelmä: Kasvojen muotoja

myötäilevä tekniikka, 360 asteen terä

Virta

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen 4 tunnissa

Automaattinen jännite: 100–240 V

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Enimmäisvirrankulutus: 2 W

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Muotoilu

Väri: Limenvihreä, hiilenharmaa

Kahva: Ergonominen varsi ja kahva

Lisätarvikkeet

Kampa: Helposti kiinnitettävä säleikkö,

Helposti kiinnitettävä ohjauskampa,

Säädettävä 5-in-1-ohjauskampa

Ylläpito: Ajopään suojus

Vaihtoterä

Huolto

Vaihtoterä: Vaihda 4 kuukauden välein**,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410,

QP420

2 vuoden takuu

 

* Edeltävään QP210-malliin verrattuna

* *Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen

parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.
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