
 

Philips
sistema de barbear húmido

HQ6707
Máquina de barbear única com aplicador de loção
NIVEA FOR MEN
Sistema de barbear inovador com loção ou gel NIVEA FOR MEN integrado, para um 
barbear extra rente e revitalizante, sem cortes. Sistema Lift & Cut melhorado, 
recarregável e à prova de água.

Para uma experiência de barbear fresco
• Sistema de barbear com aplicação exclusiva de loção NIVEA FOR MEN.

Barbear rente e confortável
• Sistema exclusivo de lâmina dupla Lift & Cut para um barbear suave e mais rente

Depile-se durante ou após o duche
• Máquina de barbear à prova de água.
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Sistema de barbear
• Cabeças oscilantes individuais
• Super Lift & Cut: 45 lâminas
• Lavável
• Cabeças resistentes a corrosão
• Braçadeira destacável
• Potência silenciosa
• Sem vibrações
• Cabeça de substituição: HQ167
• Seguimento 3D de contornos

Sistema de energia
• Tempo de barbear: 40 minuto(s)
• Tempo de carga: 8 hora(s)
• Selecção automática V100-240
• Suporte de carga
• Recarregável
• NiCd recarregável

Funções electrónicas
• Indicador de carga
• Interruptor electrónico ligado/desligado

Acabamento
• Cor: Azul Oceano
• Translúcido

Acessórios
• Estojo de viagem normal
• Tampa de protecção
• Escova de limpeza
• Papel
• Fio para pendurar

Sistema de Barbear Húmido
• Optimizado para utilizar com gel / loção de barbear
• 2 x Loção de barbear hidratante
• 2 x Gel extra fresco
• Optimizado para utilização segura com água
• Lavável com água

Peso e dimensões
• Caixa-F
• Blister
•

Especificações
Sistema de barbear húmido
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