
 

                                                    FAKTABLAD 

 

Philips OneBlade trimmar, stylar och rakar alla 
skägglängder – med ett och samma blad 

                                                                                        

 OneBlade är en ny teknik inom rakning och trimning som möjliggör att man kan 
trimma, styla och raka alla typer av skägg och skägglängder med ett enda 
verktyg. 
 

 Philips lanserar två versioner: OneBlade och Oneblade Pro. OneBlade Pro har 
samma grundfunktioner som OneBlade samt extrafunktioner. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
OneBlade Pro 
 
 
 

 

 

 Den nya revolutionerande tekniken är koncentrerad till själva rakbladet och är 
utvecklad för män som stylar och varierar sin skäggstil. OneBlade-tekniken består 
av en snabbrörlig rakningsenhet som rör sig i 200 gånger per sekund och som är 
skyddad av ett dubbelt skyddssystem som ger en effektiv och bekväm rakning 
även för längre skägg. 
 
 

 OneBlade rakar av skägget, men inte huden. Man får därför inte den där 
renrakade babylena känslan, men den är därför skonsam.  
 
 

 Den skyddande beläggningen och de rundade trimkammarna minskar friktionen 
mot huden så att skärsår och blemmor inte uppstår. 



 Det dubbelsidiga rakbladet ger raka kantlinjer och konturer och man kan raka i 
alla riktningar. Eftersom OneBlade är liten och ergonomiskt utformad går det lätt 
att forma och styla till de kanter och konturer som man vill ha. 
 
 

 Rakbladen har lång varaktighet. För optimal prestanda räcker det om bladen byts 
ut var fjärde månad. Det är enkelt och smidigt att byta blad. 
 
 

 Skägget kan trimmas med precision till stubb med någon av de medföljande tre 
stubbkammarna: en millimeter för en eftermiddagsstubb, tre millimeter för en 
skarp trimning och fem millimeter för en lång stubb.  
 
 

 Med OneBlade Pro ingår en trimkam med 14 olika inställningar från 0,4 till 10 
millimeter för en både kort stubb och lite längre stilar. 
 
 

 OneBlade Pro har även en digital LED-display som visar när batteriet är fullt, 
exakt hur lång batteritid som är kvar och varnar för låg batterinivå. Finns även en 
indikator för reselås. 
 
 

 OneBlade är sladdlös och fungerar för både torr- och våtrakning. Man behöver 
inte använda rakskum, men kan göra det om man föredrar. 
 
 

 OneBlade är laddningsbar och har ett batteri med lång livslängd. OneBlade Pro 
kan användas i 90 minuter efter bara en timmes laddning, medan OneBlade är 
fulladdad efter åtta timmar. 
 

 OneBlade och OneBlade Pro finns i Philips Onlineshop och hos Philips 
återförsäljare inom elektronikhandeln (e-handlare och i butik) samt Clas Ohlson 
och ICA. Rekommenderat pris är 349 respektive 999 kronor. Se 
www.philips.se/oneblade för mer information. 

 

 

 
Den unika tekniken består av en 

snabbrörlig enhet som rör sig 200 

gånger per sekund och med en 

skyddande beläggning och rundade 

trimkammar som skonar huden. 
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