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APARADOR DE CABELOS série 5000 - Corta

duas vezes mais rápido*
com tecnologia DualCut para um corte mais rápido e suave

O APARADOR DE CABELOS série 5000 foi desenvolvido para durar e projetado

para executar. A unidade de corte inovadora, as lâminas resistentes de titânio e os

pentes ajustáveis para barba e cabelo foram criados para proporcionar a você um

corte mais rápido e suave a qualquer momento.

Desempenho

Unidade de corte duplamente afiada com fricção reduzida

Lâminas autoafiadoras de titânio para durabilidade extra

O botão Turbo aumenta a velocidade de corte

Controle preciso de comprimento

Fácil de selecionar e travar em 24 ajustes de comprimento: 0,5 mm a 23 mm

Inclui um pente para barba com 23 comprimentos ajustáveis: 1 a 23 mm

Fácil de usar

90 minutos de uso sem fio após 1 hora de carregamento

Lâminas de rápida remoção facilitam a limpeza

Feito para durar

Garantia de 2 anos mais 3 anos ao fazer registro on-line do produto

Estojo resistente para armazenamento confiável

Lâminas que não precisam ser lubrificadas
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Destaques

Tecnologia DualCut

Combinando uma unidade de corte

duplamente afiada com uma sitema de de

baixo atrito, a tecnologia DualCut é a potência

que pode ser utilizada em qualquer tipo de

cabelo. A inovadora unidade de corte foi

projetada para fazer cortes de cabelo duas

vezes mais rápido do que os aparadores

anteriores, com uma proteção reforçada de aço

inoxidável para maior durabilidade.*

Lâminas de titânio

As avançadas lâminas de titânio são mais

rígidas do que aço, oferecendo maior

durabilidade. Além disso, são autoafiadoras

para garantir e manter um desempenho

durável e um corte preciso.

24 ajustes de altura

Gire o controle de zoom para selecionar de

maneira simples e travar o comprimento

desejado, com 23 ajustes de comprimento

variando de 1 a 23 mm e, precisamente, 1 mm

entre cada um dos comprimentos. Você

também pode utilizá-lo sem o pente para

aparagem rente de 0,5 mm.

Uso potente com ou sem fio

Utilize o aparador com fio ou sem fio para

máxima potência e liberdade, com 90 minutos

uso sem fio após 1 hora de carregamento.

Fluxo de ar com turbo

O botão turbo aumenta a velocidade de corte

para atingir o corte perfeito até nos cabelos

mais grossos

Fácil de limpar

Basta abrir a cabeça destacável para remover

rapidamente e lavar as lâminas.

Garantia mundial de 5 anos

Todos os nossos produtos de cuidados para

homem são fabricados para durar. Eles

possuem uma garantia mundial e

compatibilidade com a tensão mundial. Basta

fazer o registro de seu aparador em

www.philips.com/5years para receber mais 3

anos de garantia, além do padrão de 2 anos

da Philips, somando 5 anos de garantia

mundial no total.

Pente ajustável para barba grátis

Gire o controle para selecionar de maneira

simples e travar no comprimento que você

deseja, quer você tenha barba ou queira uma

barba por fazer perfeita. Coloque o pente de

barba ajustável para 23 ajustes de

comprimento, variando de 1 a 23 mm, com,

precisamente, 1 mm entre cada comprimento.

Você também pode utilizá-lo sem o pente para

aparagem rente de 0,5 mm.

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

Largura do cortador: 41 mm

Lâmina de corte: Lâminas de titânio

Número de ajustes de altura dos pelos: 24

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: De

0,5 a 23 mm

Precisão (distância entre os ajustes): 1 mm

Pente de precisão para barba: Pente ajustável

de 1-23 mm para barba

Sistema de energia

Operação: Com e sem fio

Tempo de carregamento: 1 hora(s)

Tempo de funcionamento: 90 minutos

Tipo da bateria: Ni-MH

Fácil de usar

Limpeza: Lâminas laváveis

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Serviço

Garantia internacional de dois anos: Sim,

Mais 3 anos com o registro

Para guardar o aparelho

Estojo: Estojo resistente

* Em comparação ao seu antecessor Philips
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