
 

Aparador de barba

Beardtrimmer series
5000

 
regulações de precisão de
0,2 mm

Lâminas em metal autoafiáveis

Até 90 min. de autonomia/1 h
de carreg.

Sistema Lift & Trim PRO

 

BT5502/16

Um aparar uniforme numa só passagem
Uma precisão duas vezes superior com o sistema Lift & Trim

PRO

O aparar preciso e uniforme que procura ao criar o look de barba de 3 dias, curta

ou longa. O nosso sistema inovador Lift & Trim PRO levanta os pelos até ao nível

das lâminas duplamente afiadas para um aparar uniforme numa só passagem.

Resultados de aparar uniformes

Apara uniformemente e corta os pelos encostados à pele

As lâminas em metal autoafiáveis são precisas mesmo sem lubrificação

Modelação precisa

40 regulações de comprimento, de 0,4 a 20 mm

Intervalos de precisão personalizáveis para cada estilo de barba

Fácil de utilizar

Veja rapidamente o estado da bateria do seu aparador

Autonomia de até 90 min após 1 hora de carregamento

100% à prova de água para uma limpeza fácil e cuidada

Garantia de proteção de compra



Aparador de barba BT5502/16

Destaques Especificações

Sistema Lift & Trim PRO

A barba curta não tem hipótese. O sistema Lift

& Trim Pro corta todos os pelos encostados à

pele e levanta-os em direção às lâminas para

um corte preciso – ao mesmo tempo que

continua a ser um aparador ideal, também,

para barbas compridas.

Lâminas em metal autoafiáveis

As lâminas de aço inoxidável são duplamente

afiadas, cortando até o cabelo mais grosso

com precisão. Estas autoafiam-se ao raspar

ligeiramente umas contra as outras, de forma a

não ser necessária lubrificação ou substituição

durante toda a vida útil do aparador.

40 regulações de comprimento

Ajuste os seus pentes aparadores com a

rotação da roda para o seu comprimento de

aparar preferido e alcançar o estilo de barba

que deseja. Utilize o pente para barba curta

para regulações de comprimento de 0,4

a10 mm ou o pente para barba comprida para

10 a 20 mm.

Precisão personalizável

Intervalos de 0,2 mm entre os 0,4 e 2 mm para

um estilo de barba curto e preciso; intervalos

de 0,5 mm entre 2 e 5 mm para obter uma

barba de 3 dias uniforme; intervalos de 1 mm

acima de 5 mm para a manutenção de barbas

compridas.

90 minutos de autonomia sem cabo

Este aparador de barba é fácil de utilizar com

ou sem fios. Funciona sem fios durante um

período de até 90 minutos com um único

carregamento de 1 hora e permite aparar

rapidamente com um carregamento de 5

minutos. 

100% à prova de água

Basta enxaguar o aparador de barba à prova

de água com água corrente para limpar em

profundidade.

Indicador de bateria

O indicador de bateria indica quando a bateria

do aparador está vazia, a carregar ou

totalmente carregada.

Fabricado para durar

Todos os nossos produtos de cuidados de

higiene masculinos são fabricados para durar.

Possuem uma garantia de 2 anos e não

necessitam de lubrificação.

Sistema de corte

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Intervalo de regulações de comprimento: 0,4

a 20 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): De

0,2 mm

Número de regulações de comprimento: 40

Fácil de utilizar

Roda p/ aumentar e diminuir comprimento:

Ajusta facilmente as regulações do

comprimento

Visor: Indicador de bateria

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Limpeza: Lavável

Potência

Tipo de pilha/bateria: NiMH

Autonomia: Até 90 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Assistência

Garantia de 2 anos

Não necessita de lubrificação

Acessórios

Pente: Pente Lift & Trim, Inclui pente para

barba comprida

Bolsa: Bolsa para arrumação
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