
 

 

Philips OneBlade 360
Face + Body

Trim, scheer en style
360 Blade
5-in-1 instelbare trimkam

QP2830/20
Trim, scheer en style haar van elke lengte

Jouw stijl. Super simpel.
Met de nieuwe OneBlade 360 trim, scheer en style je moeiteloos haar van elke lengte. 
De innovatieve 360 Blade beweegt in alle richtingen, voor meer comfort met minder 
bewegingen*. Vergeet meerdere tools, OneBlade doet het allemaal. 

Gebruiksvriendelijk
• Duurzame OneBlade
• Batterij met lange levensduur
• Status van slijtage
• Volledig waterdicht
• Huidbeschermingskap voor gevoelige gebieden.?
• Opklikbare lichaamskam (3mm)

Comfortabel scheren
• Innovatieve 360 Blade

Strakke contouren
• Creëer precieze en strakke lijnen met het dubbelzijdige mesje

Gelijkmatig trimmen
• Unieke OneBlade-technologie



 Unieke OneBlade-technologie

Ontdek de revolutionaire OneBlade-
technologie! Dankzij het dubbele 
beschermingssysteem – een glijcoating en 
afgeronde uiteinden – wordt scheren 
gemakkelijker en comfortabeler. Het 
scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje 
(12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, 
zelfs bij langere haren.

Innovatieve 360 Blade

De innovatieve 360 Blade beweegt in alle 
richtingen en past zich aan de contouren van je 
gezicht aan. Zo is er constant huidcontact 
terwijl je te allen tijde de controle behoudt. 
Eenvoudig trimmen en scheren, zelfs op de 
moeilijkste plekken, met minder bewegingen 
en meer comfort.

Strakke lijnen

Creëer strakke lijnen en perfecte contouren 
met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere 

willekeurige richting en bepaal in een oogwenk 
jouw eigen stijl.?

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.

Opklikbaar huidbescherminggsysteem

Plaats de huidbeschermingskap op het mesje 
voor een extra laag bescherming op gevoelige 
gebieden.?

Opklikbare lichaamskam

Trim, scheer en style je lichaam eenvoudig en 
snel met de 3 mm lichaamskam.

Duurzame OneBlade

De mesjes zijn ontworpen voor langdurige 
prestaties. Voor behoud van een optimaal 
resultaat hoef je elk mesje slechts om de 4 
maanden te vervangen*. Het vervangen is 
eenvoudig en moeiteloos

Nat en droog

OneBlade is volledig waterdicht en is dus 
gemakkelijk schoon te maken: gewoon onder 
de kraan afspoelen. Je kan met OneBlade nat of 
droog scheren, zelfs onder de douche. Geen 
scheerschuim nodig.

Duurzame li-ionbatterij

De oplaadbare Li-ionbatterij levert na 4 uur 
opladen voldoende stroom voor 60 minuten 
gebruik.
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Kenmerken
Face + Body
Trim, scheer en style 360 Blade, 5-in-1 instelbare trimkam
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Vermogen
• Automatisch voltage: 100-240 V
• Opladen: Volledig opladen in 4 uur
• Gebruikstijd: 60 minuten
• Batterijtype: Li-ion
• Maximaal energieverbruik: 2 W

Gebruiksgemak
• Nat en droog te gebruiken

Accessoires
• Trimkam: Opklikbaar huidbescherminggsysteem, 

Opklikbare lichaamskam, 5-in-1 instelbare trimkam
• Onderhoud: Beschermkap
• Extra vervangmesje

Trim- en scheerprestaties
• Scheersysteem: Contourvolgende technologie, 

Dubbel beschermingssysteem, 360 mes
• Trimsysteem: Contourvolgende technologie, 360 

mes

Ontwerp
• Kleur: Limoengroen, houtskoolgrijs
• Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Service
• Vervangend scheerhoofd: Elke 4 maanden 

vervangen**, QP210, QP220, QP230, QP610, 
QP620, QP410, QP420

• 2 jaar garantie
•
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Specificaties
Face + Body
Trim, scheer en style 360 Blade, 5-in-1 instelbare trimkam

* Vergeleken met voorganger QP210
* *Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige 

scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.
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