barbeador elétrico
seco e molhado
AquaTouch
Cabeças ﬂexíveis Levanta e
Corta
40 min de uso sem ﬁo após 8h
de carga
Aparador retrátil

AT756/16

Excelente proteção para a
pele
Agora, barbear-se ﬁcou ainda mais suave e não irrita a pele. Com a pele seca, o
selo Aquatec garante um barbear suave, com a pele úmida, garante um barbear
refrescante. E para mais suavidade ao barbear-se com a pele úmida, aplique a
espuma ou o gel de barbear.
Para mais conforto, use o aparelho com a pele úmida
Aquatec: barbear úmido e refrescante ou a seco e prático
Barbear suave
Lâminas Levanta e Corta que levantam os pelos para um barbear mais rente
Proteja sua pele
Desliza suavemente pelas curvas do seu rosto
Fácil de usar
40 minutos de barbear, 8 horas para carregar
Barbeador lavável com sistema QuickRinse
Perfeito para aparar as costeletas e o bigode

barbeador elétrico seco e molhado

AT756/16

Destaques
Aquatec seco e molhado

Sistema de proteção para a pele

Aparador retrátil

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.

As tampas de proteção arredondadas de baixa
fricção se ajustam automaticamente às curvas
do rosto para evitar danos à pele.

Complete o visual usando o aparador retrátil.
Perfeito para manter o bigode e aparar as
costeletas.

Mais de 40 minutos de barbear

Lâminas Levanta e Corta

Uma potente e econômica bateria de íon de
lítio que proporciona mais sessões de barbear
por carga. Serão até 45 minutos de barbear,
aproximadamente 14 sessões após 8 horas de
carregamento.
O sistema duplo de lâminas Levanta e Corta
levanta os pelos para um corte confortável no
nível da pele.

Totalmente à prova d'água

Com o sistema QuickRinse, é possível
enxaguar o aparelho e utilizá-lo durante o
banho.

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

barbeador elétrico seco e molhado
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Especiﬁcações
Barbear de alto desempenho
Sistema de aparar pelos: Lâminas Levanta e
Corta
Ajustável aos contornos do rosto: Segue os
contornos do rosto
Modelagem: Aparador retrátil integrado
Conforto para a pele: Sistema de proteção
para a pele, Aquatec seco e molhado

coletora de pelos rapidamente lavável
Tempo de uso: Mais de 40 min, até 14 sessões
de barbear
Tempo de carregamento: 8 horas
Indicações no visor: Bateria carregada, Bateria
fraca, Carregamento
Operação: Uso sem ﬁo, Bateria recarregável
A seco ou na água

Acessórios
Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de
proteção

Fácil de usar
Visor: Indicador de 1 LED, Indicação de bateria
carregada, Indicador de bateria fraca, Indicador
de carregamento
Carregamento: Recarregável
Limpeza: Totalmente à prova d'água, Câmara

Design
Acabamento: N/D
Cor: N/D
Alça: Empunhadura de borracha, Cabo fácil e
ergonômico

Lig/Desl
Voltagem automática: 100-240 V
Consumo de energia no modo de espera: <
0,25 W
Consumo máximo de energia: 5,4 W
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Serviço
Garantia: Dois anos de garantia
Cabeças de reposição: Troque as lâminas HQ8
a cada 2 anos

