
 

Aparador de barba

Beardtrimmer series
3000

 
Ajustes de precisão de 0,5 mm

Lâminas em aço inoxidável

60 min de uso s/ fio/1 h de
carga

Sistema Lift & Trim

 

BT3216/14

Barba de três dias com facilidade
O sistema Lift & Trim corta até 30% mais rápido*

Com o inovador sistema Lift & Trim, este aparador levanta e remove uma

quantidade maior de pelos, proporcionando resultados eficientes e uniformes.

Dessa forma, você obterá o visual que desejar: barba rala, curta ou longa.

Apara por igual, facilmente

Apara uniformemente e remove até os pelos mais curtos

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

Lâminas que não irritam a pele

Fácil de usar

Ajusta-se a diferentes opções de comprimento

Tempo de funcionamento sem fio de até 60 minutos

Luzes indicam quando a bateria está fraca, vazia, cheia ou carregando

Manutenção simples

Fácil de segurar

Guarde e leve com você

Feito para durar

Garantia mundial de dois anos, sem necessidade de lubrificação
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Destaques

Sistema Lift & Trim

Perfeito para barba por fazer, o aparador de

barba Philips conta com o nosso novo sistema

Lift & Trim: um pente que levanta e guia os

pelos até o nível das lâminas para um aparar

uniforme.

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.

Lâminas confortáveis para a pele

Projetadas para evitar arranhões e irritação, as

lâminas têm pontas arredondadas para um

contato mais suave com a pele.

Ajuste preciso - 20 configurações

Um aparador de barba de alto desempenho

que corta no comprimento exato que você

deseja. Basta girar a roda de zoom para um

dos 20 ajustes de comprimento entre 0,5 e 10

mm em incrementos de 0,5 mm.

60 min. de uso com/sem fio

Não se enrrosque no aparador de pelos – uma

carga de 1 hora proporciona até 60 minutos de

funcionamento sem fio. Ou mantenha-o

conectado para um uso contínuo.

Indicadores de bateria

Os indicadores de bateria deste aparador

informam o status da bateria: fraca, vazia,

carregando ou cheia. Dessa forma, você pode

carregar seu aparador na hora e totalmente,

para que você não fique sem bateria no meio

do uso.

Fácil de limpar

Desencaixe a parte superior do aparador de

barba Philips e lave em água corrente para

facilitar a limpeza. Em seguida, seque antes

de colocá-la de volta no aparelho.

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.

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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Especificações

Sistema de corte

Precisão (distância entre os ajustes): 0,5 mm

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 0,5

até 10 mm

Largura do cortador: 32 mm

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Proteção contra arranhões: Para mais conforto

Crie o visual que desejar

Número de ajustes de altura dos pelos: 20

ajustes integrados de altura dos pelos

Acessórios

Pente: Sistema Lift & Trim

Estojo: Estojo de transporte

Manutenção: Escova de limpeza

Lig/Desl

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora

Tipo da bateria: NiMH

Voltagem automática: 100-240 V

Fácil de usar

Controle giratório de altura: Ajuste a altura

com facilidade

Visor: Indicador de bateria fraca, Indicador de

carga, Indicador da bateria vazia

Limpeza: Acessórios laváveis

Operação: Com ou sem fio

Design

Alça: Cabo fácil e ergonômico

Serviço

Não é necessário lubrificar

Garantia de dois anos

* O sistema Lift & Trim corta 30% mais rápido em

comparação com seu antecessor da Philips
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