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3000

 
Lâminas em aço inoxidável

13 regulações de comprimento

45 min. autonomia sem fios/8 h
carreg.

Inclui pente de barba

 

HC3518/15

Cabelo uniforme e fácil
Aparar mais rápido sem obstrução*

Obtenha um corte fácil, rápida e facilmente. A tecnologia DualCut com lâminas

autoafiáveis corta duas vezes mais rápido*. A tecnologia Trim-n-Flow dispõe de

um pente aparador desenvolvido de forma a evitar obstruções para que possa

terminar o seu estilo de uma só vez.

Performance

Tecnologia Trim-n-Flow para corte contínuo

Precisão máxima com lâminas duplas

Obtenha um corte perfeito, mas protetor

Controlo de comprimento preciso

Ajusta-se a diferentes regulações de comprimento

Doma barbas e pelos curtos

Fácil de utilizar

45 minutos de utilização sem fios após 8 horas de carregamento

Design ergonómico para conforto e controlo

Lâminas de libertação rápida para facilitar a limpeza

Fabricado para durar

Lâminas nunca necessitam de lubrificação

Garantia de proteção de compra



Aparador HC3518/15

Destaques

Tecnologia Trim-n-Flow

O nosso aparador de cabelo Philips com o

novo e inovador pente aparador foi

desenvolvido para evitar que os cabelos

fiquem presos. Assim, pode cortar o seu

cabelo, do início ao fim, sem interrupções.

Tecnologia DualCut

O aparador de cabelo Philips 3000 dispõe da

tecnologia DualCut para a máxima precisão.

Inclui lâminas duplas e foi concebido para se

manter tão afiado como no primeiro dia.

Lâminas em aço inoxidável

As lâminas em aço de afiação automática

foram concebidas para terem uma duração

incrivelmente longa. Mesmo após 5 anos,

cortam com a mesma precisão e exatidão do

pente aparador primeiro dia.

13 pos. bloqueio comprimento de corte

Corte o seu cabelo com o comprimento exato

que pretende. Basta selecionar uma das 12

regulações de comprimento entre 1 mm e

23 mm em incrementos de 2 mm, ou retirar o

pente aparador para um aparar rente de

0,5 mm.

Utilização com fios e sem fios

Utilize o aparador sem fios para obter máxima

potência e liberdade. A sua potente bateria

NiMH fornece até 45 minutos de autonomia

sem fios depois de 8 horas de carregamento.

Pega confortável

Os aparadores Philips têm uma pega

texturizada concebida para um manuseamento

fácil, para que possa cortar o seu cabelo com

controlo e conforto.

Pente ajustável para barba adicional

Aparadores de cabelo elétricos para aparar

facilmente a sua barba ou pelos curtos, o

pente ajustável para barba tem 12 regulações

de comprimento entre 1 mm e 23 mm em

incrementos de 2 mm, ou pode retirar

totalmente o pente aparador para um aparar

rente de 0,5 mm.

Fácil de limpar

Limpe facilmente os seus aparadores de

cabelo elétricos. Basta clicar para abrir a

cabeça para soltar e limpar as lâminas.

Manutenção zero

Potência de corte que é fácil de manter – as

nossas lâminas nunca necessitam de

lubrificação.
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Especificações

Sistema de corte

Tecnologia Trim-n-Flow

Largura lâmina: 41 mm

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Número de regulações de comprimento: 13

Precisão (tamanho dos intervalos): 2 mm

Intervalo de regulações de comprimento: De

0,5 a 23 mm

Acessórios

Pente: Pentes para cabelo ajustáveis, Pente

ajustável para barba adicional

Manutenção: Escova de limpeza

Fácil de utilizar

Limpeza: Lâminas amovíveis, Lâminas

laváveis

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Potência

Autonomia: 45 minutos

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Tipo de pilha: Ni-MH

Voltagem automática: 100-240 V

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Assistência

2 anos de garantia mundial

* Cortes mais rápidos sem obstruções - testado em

cortes de comprimentos de cabelo até 19 mm, em

comparação com o pente anterior

* Corta 2 vezes mais rápido - em comparação com o seu

antecessor da Philips
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