
Face + Body

OneBlade 360

 
5-i-1 justerbar kam

1x 360-blad til ansiktet, 1x til
kroppen

Fullstendig vanntett

Påklikkbar hudbeskyttelse

 
QP2830/20

Nytt mer fleksibelt 360-blad til ansiktet
Ny 5-i-1 kam (5 lengder 1-5 mm) inkludert

Den nye OneBlade Face + Body trimmer, lager kanter og barberer alle hårlengder uten problemer. Du kan enkelt

barbere og trimme selv de vanskeligste områdene med færre strøk (sammenlignet med forgjengeren QP210).

Glem flere trinn og verktøy.

Lett å bruke
Slitesterkt OneBlade

Dobbeltsidig knivblad: utformet for presisjon og kontroll

Lang batterilevetid

Påklikkbar hudbeskyttelse for å skåne sensitive områder

Fullstendig vanntett

Få presise kanter og skarpe linjer med det dobbeltsidige knivbladet

Behagelig barbering
Barber det vekk

Kant den opp

Nyskapende 360-blad

Jevn trimming
Unik OneBlade-teknologi

5-i-1 justerbar kam



Face + Body QP2830/20

Høydepunkter
Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling

og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer

alle hårlengder. Den gir en enkel og

komfortabel barbering takket være et glidende

belegg og avrundede tupper. Og med et

skjæreblad som beveger seg 200x per sekund,

er den effektiv selv på lengre hår.

Nyskapende 360-blad

Det innovative 360-bladet kan bøye seg i alle

retninger for å tilpasse seg kurvene i ansiktet

ditt. Designet muliggjør konstant hudkontakt og

kontroll. Du kan enkelt trimme og barbere

områder som er vanskelige å nå, og dette kan

gjøres med få strøk og god komfort.

Trim vekk

Unikt åpent kamdesign for effektiv trimming

uten tilstopping som forstyrrer rutinen – selv på

langt og tykt hår.

Kant den opp

Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige

bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer

over

Barber det vekk

OneBlade barberer ikke så tett som et vanlig

knivblad, så huden ikke blir irritert. Barber mot

håret for enkelt å barbere bort alle hårlengder.

Inkluderer to blader: ett til ansiktet og ett til

kroppen.

Dobbeltsidig knivblad

OneBlade følger konturene i ansiktet, slik at du

enkelt og komfortabelt kan trimme og barbere

alle områder. Bruk det dobbeltsidige knivbladet

til å forme kantene og lage rene linjer ved å

bevege bladet i hvilken som helst retning.

Påklikkbar hudbeskyttelse

OneBlade følger konturene i ansiktet, slik at du

enkelt og komfortabelt kan barbere alle

områder. Bruk det dobbeltsidige knivbladet til å

forme kantene og lage rene linjer ved å bevege

knivbladet i hvilken som helst retning.

Påklikkbar kroppskam

Fest hudbeskyttelsen for å få et ekstra lag med

beskyttelse på sensitive områder.

Slitesterkt OneBlade

Knivbladene er laget for å prestere over tid. For

optimal ytelse trenger du bare å bytte ut hvert

blad hver fjerde måned**. Det går raskt og

enkelt å skifte knivblad



Face + Body QP2830/20

Spesifikasjoner
Drift
Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 4 timer

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Maks. strømforbruk: 2 W

Brukervennlighet
Våt og tørr bruk

Utforming
Farge: Limegrønn, kullgrå

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Trimming og barbering med gode resultater
Barberingssystem: Konturfølgende teknologi,

Dobbelt beskyttelsessystem, 360-blad

Trimmingssystem: Konturfølgende teknologi,

360-blad

Tilbehør
Vedlikehold: Beskyttelsesdeksel

Kam: Påklikkbar hudbeskyttelse, Påklikkbar

kroppskam, 5-i-1 justerbar kam

Ekstra knivblad

Service
Erstatningshode: Bytt hver fjerde måned**,

QP210, QP220, QP230, QP610, QP620,

QP410, QP420

2 års garanti

 

* Kontra forgjengeren QP210

* *For å få den beste barberingsopplevelsen. Med

utgangspunkt i to barberinger per uke. Oppnådde

resultater kan variere.
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