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HC5450/90

APARADOR DE CABELO série 5000 - corta até

2x mais rápido*
com tecnologia DualCut para um corte mais rápido e preciso

O APARADOR DE CABELO série 5000 foi construído para durar e concebido para

um bom desempenho. O elemento de corte inovador, as lâminas duradouras em

titânio e os pentes ajustáveis para barba e cabelo foram concebidos para lhe

proporcionar sempre um corte rápido e preciso.

Fácil de utilizar

90 minutos de autonomia sem fios, após carregamento de 1 hora

Lâminas de libertação rápida para uma limpeza fácil

Performance

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Botão de potência turbo aumenta a velocidade de corte

Lâminas em titânio auto-afiáveis para duração extra

Fabricado para durar

Garantia de 2 anos, mais 3 anos se registar o produto online

Estojo de arrumação exclusivo para guardar o seu aparador e acessórios

Lâminas nunca necessitam de lubrificação

Controlo de comprimento preciso

Fácil de seleccionar e bloquear em 24 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

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

Tecnologia DualCut

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo

com a nossa tecnologia avançada DualCut,

que combina um elemento de corte

duplamente afiado com fricção reduzida. O

elemento de corte inovador foi concebido para

proporcionar sempre um bom desempenho,

cortando o cabelo com o dobro da rapidez dos

aparadores Philips normais, com uma

protecção resistente em aço inoxidável para

máxima duração.*

Lâminas em titânio

As avançadas lâminas em titânio são mais

resistentes do que o aço para a máxima

duração. Além disso, as lâminas são auto-

afiáveis para assegurar um desempenho de

longa duração e um corte sempre exacto.

24 pos. bloqueio comprimento de corte

Utilize a roda de aumentar e diminuir o

comprimento para seleccionar e bloquear a

regulação de comprimento pretendida, com 23

regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm,

com exactamente 1 mm de intervalo entre cada

comprimento. Também pode utilizá-lo sem

pente para um corte rente de 0,5 mm.

Utilização com fios e sem fios potente

Utilize o aparador de cabelo com fios ou sem

fios para potência e liberdade máximas, com

90 minutos de autonomia sem fios depois de

1 hora de carregamento.

Aumento de potência

O botão de potência turbo aumenta a

velocidade de corte para um corte perfeito

mesmo do cabelo mais grosso.

Fácil de limpar

Basta clicar para abrir a cabeça amovível para

libertar rapidamente e lavar as lâminas.

Garantia mundial de 5 anos

Todos os nossos produtos de cuidado

masculino são construídos para durar. Estes

possuem uma garantia e compatibilidade com

voltagem mundiais. Basta registar o seu

aparador de cabelo em

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

adicionais para além da garantia habitual da

Philips de 2 anos, fornecendo-lhe uma

garantia mundial com um total de 5 anos.

Estojo de arrumação exclusivo

O estojo de arrumação semi-rígido permite-lhe

armazenar em segurança o seu aparador e

todos os acessórios. Mantenha todos os seus

itens num só lugar para uma casa de banho

arrumada. Este novo estojo tem espaço

suficiente para guardar o pente, o aparador e o

cabo do adaptador.

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

Sistema de corte

Largura lâmina: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 24

Precisão (tamanho dos intervalos): De 1 mm

Elemento de corte: Lâminas em titânio

Intervalo de regulações de comprimento: De

0,5 a 23 mm

Pente da barba de precisão: Pente para barba

ajustável de 1-23 mm

Alimentação

Tempo de utilização: 90 minutos

Tempo de carga: 1 hora(s)

Tipo de bateria: Ni-MH

Operação: Com fios e sem fios

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Limpeza: Lâminas laváveis

Armazenamento

Caixa: Estojo de arrumação exclusivo

Assistência

2 anos de garantia mundial: SIM, Mais 3 anos

com o registo

* Em comparação com o seu antecessor da Philips
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