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Precisão absoluta
O único aparador de barba com guia laser

Experimente um excelente controlo nos contornos com o guia laser exclusivo.

Este permite-lhe criar o estilo preciso e simétrico que deseja com confiança.

Precisão

Utilize o guia laser exclusivo para resultados simétricos e precisos

Roda p/ aumentar e diminuir comprim. "bloqueia" na reg. comprim. seleccionada

Aparador de dupla face: face de 32 mm e face de 15 mm para detalhes perfeitos

Regul. p/ barba curta de 0,4 mm proporciona-lhe barba de 3 dias todos os dias

Desempenho suave para a pele

Lâminas de alto desempenho, suaves para a pele, para aparar com perfeição

Fácil de utilizar

100% à prova de água para uma limpeza fácil

Pente para detalhes para precisão e pente de barba para controlo

O visor LED apresenta claramente a regulação de comprimento seleccionada

Visor LED indica o nível da bateria

2 anos de garantia, voltagem universal e não necessita de óleo

Bolsa protectora para transporte e armazenamento

Autonomia sem fios de 60 min. depois de carregam. 1 hora ou ligue a ficha
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Destaques

O primeiro guia laser do mundo

O sistema exclusivo de guia laser projecta uma

linha precisa de luz para pré-determinar o seu

estilo antes de aparar. Este indicará onde deve

cortar os pêlos para obter sempre o resultado

perfeito.

17 regulações de comprimento

Para seleccionar o seu comprimento de corte

preferido, basta rodar a roda para aumentar e

diminuir o comprimento na pega, até que o

comprimento pretendido ser apresentado. O

seu comprimento seleccionado é agora

bloqueado para aparar com precisão e

uniformidade.

Aparador de dupla face

Retire o pente ajustável de comprimento e

encontrará um aparador de precisão reversível

com dupla face. Um dos lados é um aparador

de alta precisão de 32 mm. O outro lado possui

um aparador de precisão com 15 mm de

largura - perfeito para zonas pequenas, como

a zona por baixo do nariz ou à volta da boca.

Foi concebido para cortar a barba muito rente

enquanto protege a sua pele e o seu tamanho

pequeno e design angular permitem-lhe ver o

que está a fazer, enquanto contorna linhas

finas e detalhes.

Alto desempenho suave para a pele

Há um contacto ligeiro entre as lâminas em

aço que permite que estas se afiem

mutuamente enquanto apara os pêlos! As

lâminas ficam extremamente afiadas para

cortar sempre os pêlos com precisão e

eficiência, enquanto as pontas arredondadas

das lâminas e dos pentes previnem a irritação

da pele.

Recarregável e com fios

Obtém uma autonomia sem fios de 60 minutos

depois de um carregamento de 1 hora. Se ficar

sem energia na bateria enquanto apara, basta

ligar a ficha e continuar a aparar.

100% à prova de água

Para limpar a cabeça aparadora, basta

enxaguá-la em água corrente.

Pentes de barba e para detalhes

O pente para detalhes permite-lhe uma maior

precisão enquanto apara. Utilize-o em vez do

pente da barba para alcançar as zonas mais

complicadas ou para delinear os contornos da

sua barba. O pente da barba proporciona-lhe

um maior controlo para aparar de forma mais

rápida e uniforme.

Visor LED

O visor LED apresenta a sua regulação de

comprimento seleccionada em milímetros para

poder manter sempre o controlo do seu estilo.

Indicador LED de nível da bateria

O visor LED indica o nível da bateria, para

nunca ser apanhado desprevenido.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Acessórios

Pente de barba

Pente para detalhes

Manutenção: Escova de limpeza

Bolsa

Fácil de utilizar

Limpeza: 100% à prova de água

Tempo de funcionamento da bateria:

Carregamento de 1 hora para 60 min. de tempo

de funcionamento

Operação: Utilização com fios e sem fios

Precisão

Regulações de comprimento: 17 regulações de

0,4 mm a 7 mm

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia mundial

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑07‑02

Versão: 8.1.1

EAN: 08 71010 36423 50

www.philips.com

http://www.philips.com/

