
 

Máquina de barbear
eléctrica a seco

Shaver series 3000

 
flexível e oscilante, cabeças
CloseCut

35 min. autonomia sem fios/8 h
carreg.

 

HQ6926/16 Rente mesmo na zona do pescoço
Lâminas CloseCut

Um barbear rente e confortável a um preço acessível. O sistema flexível e

oscilante aliado às lâminas CloseCut garantem um barbear rente e confortável.

Barbear rente e confortável

Lâminas CloseCut - duradouras e auto-afiáveis para um barbear rente

Ajusta-se a cada curva do seu rosto e pescoço

Flex. e oscil. p/ curvas rosto e pescoço

Fácil de utilizar

Mais de 35 minutos de autonomia sem fios, 8 horas de carregamento

Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis

Pode ser utilizado com e sem fios

Indicador de carga

Fáceis de segurar

Design ergonómico para uma utilização fácil



Máquina de barbear eléctrica a seco HQ6926/16

Destaques Especificações

Lâminas CloseCut

As lâminas CloseCut são concebidas com

precisão para assegurar um barbear rente em

todas as utilizações. As lâminas duradouras e

auto-afiáveis não se desgastam para garantir

um barbear eficiente e rápido.

Flexível e oscilante

Ajusta-se automaticamente a cada curva do

seu rosto e pescoço para um barbear mais

suave

Mais de 35 min. de autonomia sem fios

Terá mais de 35 minutos de autonomia sem

fios, isto equivale a cerca de 14 sessões de

barbear, depois de 8 horas de carregamento.

Utilização com e sem fios

Pode ser utilizado com e sem fios

Luz da bateria

Indicador de carga

Fabricado para durar

Todas as nossas máquinas de barbear têm

uma garantia mundial de 2 anos e podem

adaptar-se a qualquer voltagem. As lâminas

de longa duração precisam de ser substituídas

apenas depois de 2 anos.

Fácil segurar p/ manuseamento perfeito

Design ergonómico para uma utilização fácil e

um barbear confortável.

 

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

protecção

Fácil de utilizar

Carregamento: 8 horas

Carregamento: Com fios/sem fios, Indicador

de carga

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Autonomia: 30 min.

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2

anos por HQ56

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: CloseCut

Seguimento de contornos: Sistema Reflex

Action, Cabeças oscilantes individuais

 

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.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑26

Versão: 5.0.1

EAN: 08 71010 35894 33

www.philips.com

http://www.philips.com/

