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Estilização e precisão avançadas
Conjunto 10-em-1 para máxima versatilidade

Crie o seu próprio visual com este conjunto de produtos, que inclui 9 acessórios

de qualidade para estilizar a barba, o cabelo e o pelo corporal. As lâminas de

afiação automática permitem-lhe criar facilmente qualquer estilo desejado e a

pega em borracha antiderrapante aumenta o conforto e o controlo.

Desempenho de corte

Precisão máxima com 2x mais lâminas

Tecnologia OneBlade exclusiva

Versatilidade

Apare e estilize o seu rosto, cabelo e corpo com 9 acessórios

O aparador define os contornos da barba e do cabelo para aperfeiçoar o seu visual

O aparador para o nariz e orelhas remove suavemente os pêlos indesejáveis do nariz

e das orelhas

6 pentes para aparar rosto, cabelo e corpo

Contorne-a

Corte tudo

Fácil de utilizar

Tempo de funcionamento: até 80 minutos de autonomia sem fios por cada

carregamento

Fácil de segurar

À prova de água para uma limpeza fácil com água da torneira

Guarde tudo e esteja sempre preparado
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Destaques

Tecnologia DualCut

O aparador de cabelo tudo-em-um dispõe da

tecnologia DualCut para a máxima precisão.

Inclui 2x mais lâminas, concebidas para se

afiarem automaticamente e manterem o alto

desempenho desde o primeiro dia e durante

um período de até 4 anos.

9 acessórios para rosto, cabelo e corpo

Este aparador tudo-em-um é prático para

aparar e estilizar os pêlos faciais, cortar o

cabelo e remover os pêlos corporais.

Aparador

Utilize o aparador sem pente para obter linhas

precisas e bem desenhadas à volta da barba,

pescoço e linha do cabelo. As lâminas auto-

afiáveis do aparador permanecem tão afiadas

como no 1º dia após 3 anos de utilização.

Aparador para o nariz e orelhas

Remova pêlos indesejados no nariz e nas

orelhas, de forma simples e confortável.

6 pentes resistentes a impactos

2 pentes curtos (1, 2 mm), 1 pente ajustável

para barba (3-7 mm), 2 pentes para cabelo (9,

12 mm) e 1 pente para pelos corporais (3 mm).

Até 80 min de tempo de funcionamento

Obtenha até 80 minutos de autonomia sem

fios a cada carregamento de 16 horas.

Pega em borracha antiderrapante

O Philips Multigroom é fácil de segurar e

manusear, com uma pega ergonómica em

borracha para um conforto e controlo

superiores enquanto apara.

À prova de água

Enxagúe facilmente o dispositivo e os

acessórios após cada utilização para um

desempenho prolongado.

Corte tudo

A OneBlade não corta tão rente como uma

lâmina tradicional para que a sua pele se

mantenha confortável. Corte na direção oposta

ao crescimento do pelo e corte facilmente pelo

de qualquer comprimento com este estilizador

híbrido para peles sensíveis.

Contorne-a

Obtenha as linhas perfeitas em segundos com

a lâmina de dupla face que lhe permite ver

todos os pelos que está a cortar.

Bolsa para arrumação

Organize a sua casa de banho e o seu saco de

ginásio com uma pequena bolsa de arrumação

para uma organização e um transporte fáceis,

mantendo todos os seus acessórios juntos num

só lugar. 
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Especificações

Crie o estilo que procura

Número de acessórios: 9 acessórios

Acessórios de estilo: Aparador, Aparador para

o nariz e orelhas, Pente da barba ajustável de

3-7mm, 2 pentes curtos, 2 pentes para cabelo,

Pente para pelos corporais de 3 mm

Estilos de cabelo/barba: Barba comprida,

Barba curta, Aspecto de barba de 3 dias,

Linhas definidas, Estilo detalhado, Pera

Sistema de corte

Tecnologia DualCut: Corte em duas direcções

Lâminas autoafiáveis

Desempenho de aparagem e corte

Sistema de barbear: Tecnologia de

seguimento de contornos, Sistema de proteção

dupla

Sistema de aparar: Tecnologia de seguimento

de contornos

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Bolsa: Bolsa para arrumação

Potência

Tipo de pilha: Ni-MH

Autonomia: 30 minutos (OneBlade), 80

minutos (MultiGroom)

Carregamento: Carga completa em 16 horas

(MultiGroom), Carga completa em 8 horas

(OneBlade)

Voltagem automática: 100-240 V

Fácil de utilizar

Limpeza: 100% à prova de água

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Design

Pega: Pega em borracha antiderrapante

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição: QP210, QP220,

QP610, QP620, Substituir a cada 4 meses*

* Cada lâmina dura até 4 meses para oferecer a melhor

experiência de barbear. Com base em 2 sessões de

barbear completas por semana. Os resultados efetivos

podem variar.
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