
Aparador

CC5060

Desenhado para as crianças, feito para as mães

Concebemos um aparador de cabelo mais silencioso, mais seguro e mais fácil de utilizar, para cortes de

cabelos sempre perfeitos. Porque consideramos que cortar o cabelo das nossas crianças deve ser uma

experiência agradável!

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Lâminas e pente suaves para não arranhar a pele

Proporciona uma fácil utilização

Compacto e leve para um manuseamento fácil e menos cansativo

Sem manutenção para usar sem incómodos

Ultra silencioso para manter as crianças calmas

Proporciona uma potência ideal

Utilização com e sem fios para máxima potência e liberdade

Bateria de iões de lítio potente para consumo de energia optimizado

Melhor relação qualidade/preço

Inclui tesoura, touca, bolsa

DVD de instruções com vídeo de demonstração e dicas incluídos
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Destaques Especificações

DVD de instruções

DVD de instruções com vídeo de

demonstração e dicas incluídos

Utilização com e sem fios

Utilize o nosso aparador Philips com ou sem

fios com a bateria recarregada para potência e

liberdade máximas.

Compacto e leve

Compacto e leve para um manuseamento fácil

e menos cansativo

Suave para a pele

As extremidades arredondas únicas das

lâminas e pentes evitam arranhar a pele.

Potente bateria de iões de lítio

Este produto tem uma bateria de iões de lítio

potente com carga rápida para poder carregar o

produto em apenas 1 hora para 50 minutos de

utilização.

Pente de seguimento de contornos

O pente de seguimento de contorno ajusta-se

a todas as curvas para proporcionar resultados

rápidos e confortáveis.

Sem manutenção

Sem manutenção para usar sem incómodos

Ultra silencioso

Ultra silencioso para manter as crianças

calmas

Inclui tesoura, touca, bolsa

Inclui tesoura, touca e bolsa para todas as

suas necessidades.

 

Natural

Manuseamento: Design ultraleve

Alimentação

Utilização: Com fios/sem fios

Tempo de carga: 8 horas

Tempo de utilização: 45 minutos

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Acessórios

Acessórios de barbeiro: Pente modelador,

tesoura e touca

Escova de limpeza

Bolsa de protecção

Sistema de corte

Tipo de pente: Seguimento de contornos

Largura da unidade de corte: 32 mm

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Número de regulações de comprimento: 15

Precisão (tamanho dos intervalos): de 3 mm

Gama de regulações de comprimento: até

42 mm

Pontas arredondadas: Suave para a pele

Design

Formato: Ergonómico

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Assistência

2 anos de garantia mundial
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