
 

Vervangend mesje

OneBlade

 
Trimmen, bijwerken en scheren

1x 360 mesje

Past op alle OneBlade-

handgrepen**

Mesje gaat tot 4 maanden mee*

 

QP410/50

Kan haar van iedere lengte trimmen, scheren en

stylen

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Het innovatieve 360-mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de

contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en

continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen

en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.

Gebruiksvriendelijk

Nat en droog

Innovatief 360 mes

Style met minder bewegingen

Dubbelzijdig mesje

Mesje dat niet snel slijt

Comfortabel scheren

Past op OneBlade-handgrepen**

Unieke OneBlade-technologie



Vervangend mesje QP410/50

Kenmerken

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is een revolutionaire

nieuwe hybride styler die op elke haarlengte

strakke lijnen en randen kan trimmen of

scheren. Dankzij het dubbele

beschermingssysteem – een glijcoating en

afgeronde uiteinden – wordt scheren

gemakkelijker en comfortabeler. Het

scheerapparaat heeft een snelbewegend

mesje waardoor het geschikt is voor elke

haarlengte.

Past op OneBlade-handgrepen**

Past op alle OneBlade-producten: OneBlade

(QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX),

OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x,

QP665x) behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x,

QP651x, QP662x, QP6505

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4

maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse

gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram

op het mes verschijnt, zijn de prestaties van

het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd

om het mes te vervangen voor de beste

scheerervaring.

Innovatief 360 mes

Beweegt in alle richtingen om te zorgen dat u

constant huidcontact houdt, terwijl u te allen

tijde de controle hebt, zelfs op de moeilijkste

plekken.

Style met minder bewegingen

En met meer comfort in vergelijking met het

Original Blade (QP210).

Dubbelzijdig mesje

Gebruik het dubbelzijdige mesje om

nauwkeurige randen en scherpe lijnen te

creëren. Het snijdt zowel omhoog als omlaag.

Met het dubbelzijdige mesje maakt u in enkele

seconden de perfecte lijnen, zodat u ieder

haartje kunt onderscheiden.

Nat en droog

De OneBlade is volledig waterdicht (IPX7) en is

dus gemakkelijk schoon te maken: gewoon

onder de kraan afspoelen. U kunt zich nat of

droog scheren, zelfs onder de douche - wat u

maar wilt. Geen scheerschuim nodig.



Vervangend mesje QP410/50

Specificaties

Trim- en scheerprestaties

Scheersysteem: Contourvolgende technologie,

360 mes, Dubbel beschermingssysteem

Trimsysteem: Contourvolgende technologie,

360 mes

Service

Vervangend scheerhoofd: Om de 4 maanden

vervangen*

 

* Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige

scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat

kan variëren.

* *Behalve QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x,

QP6505
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