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AquaTouch

 
Cabeça de corte CloseCut

30 min de uso sem fio após 10h
de carga

 

AT611/16

Excelente proteção para a pele
Barbear com a pele úmida usando gel ou espuma de barbear

Agora você pode ter um barbear refrescante sem se preocupar com os danos em

sua pele. Use AquaTouch com gel ou espuma de barbear para mais conforto da

pele. O selo Aquatec garante um barbear úmido seguro e refrescante. Ou use a

seco quando precisar de um barbear rápido em qualquer lugar.

Desempenho

Lâminas com desempenho uniforme por até dois anos.

Suave no contato com a pele

Aquatec: barbear úmido e refrescante ou a seco e prático

Lâminas CloseCut confortáveis para um barbear rente e suave.

Fácil de usar

Garantia de dois anos, tensão mundial e lâminas substituíveis.

Uma carga de 10 horas oferece mais de 30 minutos de uso sem fio.

Formato que cabe na mão exclusiv para precisão extra e controle total.



Barbeador elétrico Wet & Dry AT611/16

Destaques Especificações

Aquatec seco e molhado

O selo Aquatec é a garantia de que o produto

é 100% à prova d'água. Use-o durante o banho

com o gel ou a espuma de barbear da marca

que preferir e garanta proteção extra para a

pele. E, é claro, você pode também barbear-se

a seco para a sua comodidade. Ao terminar,

abra a tampa das cabeças de corte e enxágue

debaixo da torneira.

Lâminas CloseCut

As lâminas CloseCut possuem pontas

arredondadas que deslizam suavemente na

pele, proporcionando um barbear rente e

confortável.

Lâminas de longa duração

Para obter o melhor desempenho, substitua as

cabeças de corte a cada dois anos.

Uso sem fio

Sem fio para total comodidade. Oferece mais

de 30 minutos de uso sem fio. Carrega por

completo em 10 horas.

Fácil de segurar

O cabo é ergonômico, fácil de segurar e

apresenta um revestimento antideslizante,

garantindo o máximo controle para uma

barbear extremamente preciso.

Feito para durar

Todos os nossos barbeadores vêm com dois

anos de garantia e se adaptam a qualquer

tensão.

Barbear de alto desempenho

Conforto para a pele: Aquatec seco e

molhado

Sistema de aparar pelos: Sistema de lâminas

CloseCut

Design

Alça: Cabo fácil e ergonômico

Acabamento: Plástico

Cor: Preto & Azul Vital

Fácil de usar

Visor: 1 indicador de LED

A seco ou na água

Limpeza: Totalmente à prova d'água

Tempo de uso: Mais de 30 min, até 10

sessões de barbear

Operação: Bateria recarregável, Uso sem fio

Tempo de carregamento: 10 horas

Indicações no visor: Bateria fraca,

Carregamento

Lig/Desl

Tipo de bateria: NiMH

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo de energia no modo de espera: <

0,25 W

Consumo máximo de energia: 2,0 W

Serviço

Garantia: Dois anos de garantia

Cabeças de reposição: Troque as lâminas

HQ56 a cada 2 anos

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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