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Ajustes de precisão de 0,2 mm

Aparador de metal bidirecional

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

com guia a laser

 

BT9290/15

Precisão máxima
O único aparador de barba com um guia a laser

Tenha controle preciso nos contornos com o exclusivo guia a laser. Ele permite

que você crie o estilo preciso e simétrico que você deseja com muita confiança.

Precisão

Use o exclusivo guia a laser para resultados precisos e simétricos

O botão de zoom "trava" o ajuste escolhido

Aparador bilateral: bordas de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

O ajuste para barba de 0,4 mm oferece uma barba com aparência de três dias

Desempenho suave para a pele

Lâminas de alto desempenho e confortáveis p/ acabamento perfeito

Fácil de usar

100% à prova d'água para facilitar a limpeza

Pentes para barba e detalhes: maior controle e precisão

O display LED mostra claramente o ajuste de altura escolhido

O display LED mostra o nível da bateria

Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo

Bolsa protetora para transporte e armazenamento

Carregue por 1 hora e use sem fio por 60 minutos ou conecte-o à tomada
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Destaques

O primeiro no mundo com guia a laser

O exclusivo sistema de guia a laser projeta um

feixe fino de luz para pré-alinhar seu estilo

antes da aparagem. E ainda aponta onde os

pelos serão cortados para precisão.

17 ajustes de altura

Para selecionar sua altura preferida para

aparar pelos, basta girar o controle giratório de

altura no cabo até que a altura desejada seja

exibida. A altura que você escolheu será

'travada' para aparar os pelos de forma precisa

e uniforme.

Aparador duplo

Retire o pente ajustável e você verá um

aparador de precisão reversível duplo. De um

lado, há o aparador de alto desempenho de 32

mm. Gire-o e verá um aparador de precisão de

15 mm, perfeito para pequenos espaços, como

sob o nariz ou em volta da boca. Desenvolvido

para cortar muito rente e ainda proteger sua

pele; o tamanho compacto e o design com

ângulos facilitam a visão para que você

obtenha linhas e detalhes finos.

Alto desempenho e conforto

As lâminas de aço tocam suavemente uma na

outra, o que as torna afiadas enquanto você

apara. As lâminas permanecem extra-afiadas

de forma que elas sempre cortem os pelos

com eficiência e polidez; mas as pontas das

lâminas e os pentes são arredondados para

evitar irritação da pele.

Recarregável e uso com fio

Você carrega por 1 hora e usa sem fio por 60

minutos. Se a bateria ficar sem carga ao

aparar, basta conectá-lo e continuar aparando.

100% à prova d'água

Para limpar a cabeça aparadora, basta

enxaguá-la sob a torneira.

Pentes para barba e toque final

Pente para detalhes: mais precisão durante ao

aparar. Use o pente para detalhes em vez do

pente para aparar barba a fim de criar mais

detalhes ou modelar o contorno da barba. O

pente para barba dá mais controle a você

garantindo uma aparagem rápida e uniforme.

Visor de LED

O display LED mostra o ajuste de altura

escolhido em milímetros, para que você esteja

sempre no controle do seu estilo.

LED indicador de nível da bateria

O display LED indica o nível da bateria, para

que você nunca seja pego de surpresa.

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

Acessórios

Pente para barba

Pente para detalhes

Manutenção: Escova de limpeza

Estojo

Fácil de usar

Limpeza: 100% à prova d'água

Tempo de funcionamento da bateria:

Carregamento por 1 hora e 60 minutos de uso

Operação: Com ou sem fio

Precisão

Ajustes de comprimento: 17 ajustes de

comprimento, de 0,4 mm a 7 mm

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 V

Serviço

Garantia: Garantia internacional de dois anos
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