Barbeador elétrico
seco/molhado
AquaTouch
Lâminas DualPrecision
Cabeças ﬂexíveis

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

AT891/14

Barbear-se ﬁcou ainda mais suave e não irrita a pele com este barbeador para a
pele seca/molhada. 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
Para obter suavidade ao barbear-se, o ideal é aplicar espuma ou gel de barbear
Proteja sua pele
Desliza suavemente pelas curvas do seu rosto
Barbear suave
Para um barbear rente e confortável
Corta até os pelos mais curtos
Fácil de usar
Aparador retrátil perfeito para costeletas e bigode
Barbeador lavável com sistema QuickRinse
Carregamento rápido de três minutos para um barbear
Com apenas uma carga, é possível barbear-se por mais de 50 minutos sem ﬁo

Barbeador elétrico seco/molhado
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Destaques
Aquatec seco/molhado

Corte DualPrecision - maior precisão

Carga rápida para 1 barbear

Selo Aquatec: barbear a seco confortável ou
refrescante com a pele úmida. Personalizado
para ser usado com espuma ou gel de barbear
a ﬁm de proporcionar suavidade, até mesmo
durante o banho.

As cabeças de corte DualPrecision apresentam
ranhuras para raspar pelos normais e orifícios
para remover até os pelos mais curtos.

O carregamento rápido de três minutos fornece
energia suﬁciente para um barbear, de modo
que você possa usá-lo mesmo se a bateria
estiver fraca.

Aparador retrátil
Uso sem ﬁo por mais de 50 minutos

Sistema de proteção para a pele

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

O barbeador possui um aparador retrátil e largo
que é perfeito para modelar costeletas e
bigode
Totalmente à prova d'água

Mais de 50 minutos sem ﬁo para você se
barbear 17 vezes. Carregue a bateria por
completo, durante 1 hora, para que o barbeador
esteja sempre pronto para usar.

Tecnologia Super Lift & Cut Action

Para um barbear rente, o sistema com duas
lâminas integrado ao barbeador elétrico
Philips levanta os pelos para cortá-los de
maneira confortável e pela raiz.

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/molhado

AT891/14

Especiﬁcações
Barbear de alto desempenho
Sistema de aparar pelos: Corte DualPrecision
- maior precisão, Sistema Levanta e Corta
Modelagem: Aparador retrátil
Fácil de usar
Visor: 2 indicações de LED, Indicação de
bateria carregada, Indicador de bateria fraca,
Indicador de carregamento, Indicação de carga
rápida
Carregamento: Carga rápida, Recarregável,
Operação sem ﬁo
Limpeza: Totalmente à prova d'água
Tempo de uso: 50 minutos ou mais

Acessórios
Estojo: Estojo para armazenamento/suporte
para chuveiro
Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de
proteção
Design
Acabamento: Painel decorativo laqueado
resistente, Estrutura frontal prateada brilhante
Cor: Prateado
Alça: Fácil de segurar, Cabo emborrachado
estriado

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de emissão
2019‑10‑03
Versão: 11.1.1

As especiﬁcações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As
marcas registradas são de
responsabilidade da Koninklijke
Philips N.V. ou de seus
representantes legais

EAN: 08 71010 35348 46

www.philips.com

Lig/Desl
Voltagem automática: 100-240 V
Tipo da bateria: Íons de lítio
Consumo de energia máximo: 5,4 W
Consumo de energia no modo de espera: <
0,2 W
Serviço
Dois anos de garantia
Cabeça de reposição: O HQ8 foi substituído
pelo SH50, Troque as lâminas HQ8 a cada 2
anos

