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Barbeador com 2 cabeças

HQ 444

Cabeças de corte individuais e flutuantes 
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Sistema de barbear
• Sistema Levanta e Corta
• Cabeças de corte individuais e flutuantes
• Aparador de bigode e costeletas
• Cabeças de reposição: HQ 40

Sistema de energia
• Uso com fio
• Bivolt Automático 100 - 240 V

Funções eletrônicas
• Botão liga/desliga com trava

Acabamento
• Plástico

Acessórios
• Escova de limpeza
• Tampa de proteção
• Escova de limpeza
• Estojo luxuoso para viagem

Peso e dimensões
• Caixa

Serviço
• Dois anos de garantia
•

Barbeador com 2 cabeças
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