
 
HG3000: Omniblade Face & Body 

Komplett styling för ansikte och kropp med ett hudnära resultat 
 

Raka, forma och styla ditt skägg och din kropp med Omniblade Face & Body som 
med ett långlivat blad ger ett hudnära resultat. Omniblade Face & Body har en 
intuitiv design, avtagbart huvud och 6 tillbehör inklusive 4x fasta kammar och 
kroppstrimmer med kam.  Omniblade Face & Body har den välbekanta formen av en 
rakhyvel med kraften, kontrollen och bekvämligheten hos en elektrisk rakapparat och 
en trimmer kombinerat. Med de 6 utbytbara tillbehören får du hjälp att skapa den stil 
som passar just dig.  
 
Trimma nära huden 
Omniblade Face har utformats för att ge dig ett hudnära resultat*. Använd 
Omniblade helt utan kammar och i den riktning du önskar och den trimmar din 
skäggstubb ända ner till 0,15mm*  

Forma ditt skägg och skäggstubb 
Med det 35mm breda bladet kan du raka och trimma i en rörelse. Med de 4 fasta 
kammarna som ingår i förpackningen kan du välja att trimma din skäggstubb i 
längderna: 1mm, 2mm, 3mm eller 5mm. Kammarna klickas enkelt fast på 
trimmerhuvudet och du kan sätta igång och skapa den stil du önskar.  
 
Trimmer för kroppen 
Tack vare den medföljande kroppstrimmern kan du enkelt hålla ditt oönskade 
kroppshår i schack. Med bladet som är speciellt utformat för kroppen och den 
medföljande kammen kan du välja mellan att raka ända ner eller i längderna 3,6 och 
9mm. 

Blad med lång livslängd 
Med Omniblade Face behöver du inte bekymra dig om att ditt blad behöver bytas ut. 
Det gjutna och slipade bladet kommer garanterat att hålla upp till 5 år** så att du inte 
behöver oroa dig för att behöva byta ut det.   

Funktioner:  
• Löstagbart huvud med tillbehör 
• 35mm brett skärblad 
• Trimmar ända ner till 0,15mm* 
• Hållbart skärblad, håller upp till 5 år* 

4 fasta kammar (1,2,3 & 5mm) 
• Kroppstrimmer med kam 
• 40 Minuters användningstid 
• USB Laddning 
• LED Laddningsindikator 
• 100% Vattentät 
• Förvaringspåse 

5 års garanti +1år vid registrering online  



 
*Rakar inte lika nära som ett traditionellt rakblad 
** Baserat på 2 minuters användning, 7 dagar i veckan 


