
 

Barbear rente e prático
para uso a seco

Shaver series 3000

 
Cabeças CloseCut Flex & Float

35 min. de uso s/ fio/8 h de
carga

 

HQ6927/16

Perfeitamente rente, mesmo na região do

pescoço

Lâminas CloseCut

Um barbear rente e confortável com preço incomparável. O sistema Flex & Float,

combinado com as lâminas CloseCut, garante um barbear rente e confortável.

Corte rente e confortável

Cabeças de reposição

Lâminas CloseCut para um barbear mais rente e durável

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço

Flex & Float: ajuste ao rosto e pescoço

Fácil de usar

Mais de 35 minutos de barbear, 8h de carregamento

Garantia de dois anos, tensão mundial e lâminas substituíveis

Pode ser utilizado com ou sem fio

Fácil de segurar

Ergonomicamente projetado para um fácil manuseio



Barbear rente e prático para uso a seco HQ6927/16

Destaques Especificações

Fácil de segurar para um ótimo manuseio

O cabo com design ergonômico possibilita um

fácil manuseio para um barbear confortável.

Cabeças de reposição

Para garantir o melhor desempenho, troque as

cabeças de corte a cada dois anos pelo

modelo HQ56

 

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção

Fácil de usar

Carregamento: 8 horas

Carregamento: Com fio/sem fio, Indicador de

carga

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 volt

Tempo de funcionamento: 35 Mín.

Serviço

Cabeça de reposição: Troque as lâminas

HQ56 a cada 2 anos

Barbear de alto desempenho

Sistema de aparar pelos: CloseCut

Ajustável aos contornos do rosto: Sistema

Autocontorno, Cabeças de corte individuais e

flutuantes

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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