
 

Aparador de barba

Beardtrimmer series
1000

 
Lâminas em aço inoxidável

30 min. uso s/ fio/8h de carga

Carregamento via USB

2 pentes p/ barba e barba por
fazer

 

BT1209/15

Desempenho consistente e durável
Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

O aparador foi desenvolvido para ser carregado com qualquer cabo micro USB.

Ele faz o carregamento completo em oito horas e funciona por até 30 minutos. As

lâminas em aço inoxidável são autoafiadoras e proporcionam um barbear sem

complicação desde o primeiro dia.

Desempenho da aparagem

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

Escolha entre um look com barba de 5 mm, barba com aparência de três dias ou

raspada no zero

Lâminas que não irritam a pele

Fácil de usar

Até 30 minutos de uso sem fio após oito horas de carregamento

Carregamento USB para praticidade de utilização

Saiba quando é hora de carregar

A trava para viagem evita que o aparador seja ligado acidentalmente

Cabeça removível para facilitar a limpeza

Fácil de segurar

Feito para durar

Garantia para proteção de compra
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Destaques

Lâminas autoafiadoras

As lâminas de aço autoafiadoras do aparador

de barba Philips 3000 permanecem afiadas e

eficazes desde o primeiro dia para sempre

oferecer um acabamento perfeito, porém com

proteção.

30 min. de uso sem fio

Carregue seu aparador por oito horas com o

seu cabo USB para obter 30 minutos de uso

sem fio.

Carregamento via USB

Este aparador de barba vem com um cabo USB

para carregamento mais flexível por meio do

seu computador ou de qualquer adaptador

USB. O adaptador não está incluso

(recomendado adaptador Philips HQ80).

Escolha qualquer um dos três visuais

Use o pente de 5 mm para aparar a barba

longa, o pente de 1 mm para criar um visual de

barba de três dias ou use seu aparador sem

pente nenhum para aparar no zero.

Indicador de carga da bateria

A luz verde no adaptador permite que você

saiba quando o dispositivo está sendo

carregado.

Lâminas confortáveis para a pele

Projetadas para evitar arranhões e irritação, as

lâminas têm pontas arredondadas para um

contato mais suave com a pele.

Trava para viagem

A trava para viagem no botão liga/desliga

evita que o aparelho seja ligado

acidentalmente.

Fácil de limpar

Desencaixe a cabeça e use a escova inclusa

para eliminar os pelos soltos, proporcionando

facilidade de limpeza a seco. Não é necessário

usar óleo.

Design ergonômico

Um aparador rápido e confortável de segurar e

usar para que você possa lidar com aquelas

áreas de difícil acesso com mais facilidade.
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Especificações

Sistema de corte

Precisão (distância entre os ajustes): De 1 mm

Largura do cortador: 32 mm

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Proteção contra arranhões: Para mais conforto

Acessórios

Pente: 1 pente para barba por fazer (1 mm), 1

pente para barba (5 mm)

Manutenção: Escova de limpeza

Lig/Desl

Tempo de funcionamento: 30 minutos

Carregamento: Carregamento via USB, Carga

completa em 8 horas

Tipo da bateria: NiMH

Voltagem automática: 100-240 V

Adaptador: Não incluso

Fácil de usar

Visor: Indicador de carga

Limpeza: Limpeza a seco com escova

Operação: Uso sem fio

Trava para viagem

Design

Alça: Cabo fácil e ergonômico

Serviço

Dois anos de garantia

Não é necessário lubrificar
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