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Estilização e precisão avançadas
Aparador 9-em-1 para a máxima versatilidade

Crie o seu próprio visual com este aparador versátil que inclui 9 acessórios de

qualidade para estilizar a barba e o cabelo. As lâminas DualCut proporcionam a

máxima precisão e a pega em borracha antiderrapante aumenta o conforto e o

controlo.

Desempenho de corte

Tecnologia DualCut para máxima precisão com 2x mais lâminas

Versatilidade

Apare e estilize o seu rosto e cabelo com 9 acessórios

O aparador em metal apara com precisão barba e cabelo

O aparador de precisão em metal define os contornos da barba ou pêra

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

e das orelhas

6 pentes para aparar rosto e cabelo

Fácil de utilizar

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

carregamento

Pega em borracha antiderrapante para maior conforto e controlo

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

Bolsa para arrumação para uma fácil organização e viagem

Garantia de 2 anos
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Destaques

Tecnologia DualCut

Desfrute da máxima precisão com a tecnologia

DualCut, que inclui 2x mais lâminas. Ocorre

um leve contacto entre as lâminas em aço,

permitindo que se afiem mutuamente

enquanto trabalham. Isso faz com que as

lâminas estejam tão afiadas como no 1º dia

após 4 anos de utilização.

9 acessórios para rosto e cabelo

Este aparador tudo-em-um é prático para

aparar e estilizar os pêlos faciais e cortar o

cabelo.

Aparador em metal

Utilize o aparador em metal com tecnologia

DualCut sem pente para obter linhas precisas

e bem desenhadas à volta da barba, pescoço e

linha do cabelo.

Aparador de precisão em metal

Crie linhas, contornos e detalhes com precisão

para definir ou mudar o seu estilo.

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) e 3 pentes para cabelo (9,

12, 16 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

Pega em borracha de alta qualidade para um

conforto e um controlo enquanto apara de nível

superior.

À prova de água

Enxagúe facilmente o dispositivo e os

acessórios após cada utilização para um

desempenho prolongado.

Logótipo Verde da Philips

Os produtos ecológicos da Philips podem

reduzir os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips

– eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Crie o estilo que procura

Número de acessórios: 9 acessórios

Acessórios de estilo: Aparador em metal,

Aparador de precisão em metal, Aparador para

o nariz e orelhas, Pente da barba ajustável de

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

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

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Bolsa: Bolsa para arrumação

Potência

Tipo de bateria: Ni-MH

Autonomia: 80 minutos

Carregamento: Carga completa em 16 horas

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
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