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Lâminas em aço inoxidável

13 ajustes de comprimento
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HC3520/15

Corte fácil e uniforme
Corte mais rápido sem entupimento*

Corte seu cabelo de maneira rápida e fácil. Com a tecnologia DualCut de lâminas

autoafiadas, o corte é duas vezes mais rápido*. A tecnologia Trim-n-Flow tem um

pente projetado para evitar o entupimento, assim você finaliza seu estilo de uma

só vez.

Desempenho

Tecnologia Trim-n-Flow para corte contínuo

Lâminas duplamente afiadas para corte 2x mais rápido

Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

Controle preciso de comprimento

13 configurações fáceis de selecione e travar: de 0,5 a 23 mm.

Fácil de usar

75 minutos de uso sem fio após 8h de carregamento

Alça ergonômica para maior conforto e controle

Lâminas de remoção rápida para limpeza fácil

Feito para durar

Manutenção zero, sem necessidade de óleo

Dois anos de garantia
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Destaques

Tecnologia Trim-n-Flow

Nosso novo pente inovador foi projetado para

evitar que o cabelo fique preso no cortador.

Assim, você pode continuar cortando seu

cabelo, do começo ao fim, sem interrupção.

Tecnologia DualCut

Corte qualquer tipo de cabelo com a nossa

avançada tecnologia DualCut: uma inovadora

unidade de corte de dois lados que corta o

cabelo duas vezes mais rápido do que as

lâminas unilaterais.

Lâminas em aço inoxidável

As lâminas de aço inoxidável autoafiáveis   são

incrivelmente duráveis. Mesmo depois de 5

anos, elas cortam exatamente como no

primeiro dia.

13 ajustes de comprimento

Basta selecionar e travar no comprimento

desejado. O pente ajustável tem 12

configurações de travamento de comprimento

de 1 mm a 23 mm, com precisão de 2 mm

entre cada comprimento. Retire o pente

totalmente para um corte de 0,5 mm.

Uso com fio ou sem fio

A poderosa bateria de NiMH do cortador de

cabelo fornece até 75 minutos de energia sem

fio após 8 horas de carga para oferecer o

máximo de potência e liberdade.

Alça confortável

A Série HAIRCLIPPER 3000 foi projetada para

ser confortável de usar, conveniente de

manusear e fácil de operar. A textura e a

pegada especiais permitem que você mova

facilmente o cortador por toda a sua cabeça.

Fácil de limpar

Basta clicar para soltar a cabeça destacável

para liberar e limpar as lâminas rapidamente.

Manutenção zero

Não é necessário lubrificar, o que facilita a

manutenção e economiza o seu tempo.

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

Sistema de corte

Tecnologia Trim-n-Flow

Largura do cortador: 41 mm

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Número de ajustes de altura dos pelos: 13

Precisão (distância entre os ajustes): Por 2

mm

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: De

0,5 to 23 mm

Acessórios

Pente: Pente ajustável

Manutenção: Escova de limpeza

Fácil de usar

Limpeza: Cortador removível, Lâminas laváveis

Operação: Com ou sem fio

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Lig/Desl

Tempo de funcionamento: Até 75 minutos

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Tipo da bateria: Ni-MH

Voltagem automática: 100-240 V

Design

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

Serviço

Garantia internacional de dois anos

* Corte mais rápido sem entupimento: testado em

comprimentos de cabelo de até 19 mm, em comparação

com o pente anterior

* Corta 2 vezes mais rápido, em comparação com o

modelo anterior da Philips
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