OneBlade
Trimmen, scheren en stylen
Geschikt voor haar van alle
lengtes
4 opzetbare stoppelkammen
Oplaadbaar, nat en droog te
gebruiken

Trim, scheer en style haar van alle lengtes
All-in-one styler voor precisie en prestaties. OneBlade

QP2530/30

Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade. 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 een van de meegeleverde stoppelkammen en
creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade volgt de
contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.
Comfortabel scheren
Unieke OneBlade-technologie
Scheer haar van iedere lengte comfortabel af
Contourvolgend
Gelijkmatig trimmen
Trim je baard op de perfecte lengte
4 opzetbare stoppelkammen
Perfecte contouren
Strakke lijnen en perfecte contouren
Creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje
Gebruiksvriendelijk en comfortabel
Duurzame OneBlade vervangmesjes
Nat en droog te gebruiken
Batterij met lange levensduur

OneBlade
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Kenmerken
Unieke OneBlade-technologie

Scheer haar van iedere lengte comfortabel af

4 opzetbare stoppelkammen

Philips OneBlade is een revolutionair 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 bewegingen
per seconde moeiteloos haar van iedere lengte
afscheert.

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.

Bevestig een van de opzetbare
stoppelkammen voor een gelijkmatige lengte.

Contourvolgend

Trim je baard op de perfecte lengte
iF DESIGN AWARD 2016
OneBladeiF DESIGN AWARD 2016

OneBlade volgt de contouren van je gezicht
voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.
Trim je baard op een nauwkeurige
stoppellengte met een van de meegeleverde
stoppelkammen. 1 mm voor een ""5 o'clock
shadow"", 2 mm voor een korte stoppelbaard, 3
mm voor een normale stoppelbaard, en 5 mm
voor een lange stoppelbaard.

Creëer perfecte contouren met het
dubbelzijdige mesje

Strakke lijnen en perfecte contouren

Creëer zelf strakke lijnen en perfecte contouren
door het mesje in elke gewenste richting te
bewegen.

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.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot
worden verminderd. Hoe? Deze producten
bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in
een of meer van de Green Focal Areas van
Philips: Energieverbruik, Verpakking,
Schadelijke stoﬀen, Gewicht, Recycling en
Levensduur.

Red Dot Award 2016: winnaar
OneBladeRed Dot Award 2016: winnaar

OneBlade
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Speciﬁcaties
Optimaal trimmen en scheren
Scheersysteem: Contourvolgende technologie,
Dubbel beschermingssysteem
Trimsysteem: Contourvolgende technologie
Accessoires
Kam: 4 stoppelkammen (1, 2, 3, 5 mm)
Extra vervangbaar mesje
Onderhoud: Opbergkap

Gebruiksgemak
Opladen: Oplaadbaar
Display: Batterij vol-indicator, Batterij bijna
leeg-indicator, Oplaadindicator
Nat en droog te gebruiken
Ontwerp
Kleur: Limoengroen, houtskoolgrijs
Handvat: Geribbelde rubberen greep
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Vermogen
Gebruikstijd: 60 minuten
Opladen: Volledig opladen in 4 uur
Batterijtype: Lithium-ion
Automatisch voltage: 100 - 240 V
Maximaal energieverbruik: 2 W
Service
2 jaar garantie: Op de handgreep
Vervangend scheerhoofd: QP210, QP220,
QP610, QP620, Om de 4 maanden vervangen*

* *Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2
volledige scheerbeurten per week. Werkelijke
resultaten kunnen variëren.

