
 

Philips
MÁQUINA DE BARBEAR 
2HD

HQ481
Barbear Rente

Sistema Lift & Cut (Levanta e Corta)
Máquina de barbear de duas cabeças compacta com tecnologia Lift & Cut (Levanta e 
Corta), Micro Groove, visor LED e cabeças de corte oscilantes Micro+ independentes, 
para um barbear rente e confortável a um preço acessível.

Ajusta-se a cada curva do seu rosto e pescoço
• Cabeças oscilantes individuais

Apara de forma perfeita o bigode e as patilhas
• Aparador de patilhas com mola

Transporte fácil
• Bolsa de viagem Delux incluída

Máquina de barbear sem fios, a bateria
• Até 30 minutos de barbear sem fio

Barbear rente e confortável
• Sistema exclusivo Lift & Cut (Levanta e Corta)
 



 Cabeças oscilantes individuais

Alinhe as lâminas de barbear junto à sua pele para um 
ajuste excepcional aos contornos do rosto.

Aparador de patilhas

O aparador de patilhas largo é perfeito para aparar 
as patilhas e o bigode.

Bolsa de viagem Delux incluída
Bolsa de viagem Delux incluída

Até 30 minutos de barbear sem fio
Até 30 minutos de barbear sem fio

Sist. exclusivo lâmina dupla Lift & Cut
Este sistema exclusivo de lâmina dupla levanta 
suavemente o pêlo para que seja cortado com 
precisão.
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Sistema de barbear
• Sistema Lift & Cut (Levanta e Corta)
• Cabeças oscilantes individuais
• Aparador de patilhas
• Cabeças de substituição: HQ 40

Sistema de energia
• Utilização com fio
• Tempo de barbear: 30
• Tempo de carga: 1 hora(s)
• Selecção automática V100-240
• Recarregável

Funções electrónicas
• Indicação de bateria completa
• Indicação de carga
• Interruptor ligado/desligado com bloqueio 

integrado

Acabamento
• Plástico

Acessórios
• Escova de limpeza
• Tampa de protecção
• Bolsa de viagem de luxo

Assistência
• 2 anos de garantia

Peso e dimensões
• Caixa-F
•

Especificações
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