
 

Philips
Barbeador elétrico

HQ7140
Confortavelmente rente

Corta até os pêlos mais curtos
Este barbeador é equipado com o exclusivo Sistema de Corte Preciso, cabeças de corte 
ultrafinas com ranhuras para raspar pêlos longos e orifícios para remover até os pêlos 
mais curtos, além de ser totalmente lavável.

Corta até os pêlos mais curtos
• Sistema de Corte Preciso

Confortavelmente rente
• Tecnologia Levanta e Corta

Facilmente lavável
• Lavável

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço
• Sistema Reflex Action
• Cabeças de corte individuais e flutuantes

Aparador de bigode e costeletas
• Aparador retrátil
 



 Tecnologia Levanta e Corta

O sistema duplo de lâminas levanta os pêlos para 
cortá-los confortavelmente no nível da pele.

Lavável
O barbeador resistente à água pode ser lavado 
facilmente na pia.

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu 
rosto e pescoço.

Cabeças de corte individuais e flutuantes

Alinha as lâminas de corte, aproximando-as de sua 
pele para um barbear excepcionalmente rente.

Aparador retrátil
O aparador é largo e perfeito para modelar 
costeletas e bigode.

Sistema de Corte Preciso

Cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pêlos 
longos e furos para barbear até os pêlos mais curtos.
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Especificações
Sistema de barbear
• Sistema de Corte Preciso
• Ranhuras e orifícios Sensotec
• Tecnologia Levanta e Corta
• Sistema Reflex Action
• Cabeças de corte individuais e flutuantes
• Lavável
• Cabeças anticorrosivas
• Suporte removível
• Articulação para suporte superior
• Sistema de energia silencioso
• Sem vibração
• Câmara coletora de pêlos
• Cabeça de reposição: HQ8

Sistema de energia
• Recarregável
• Sistema elétrico com fio
• Tempo de carregamento: 8 hora(s)
• Bivolt automático: 100-240 V
• Pilhas de NiMh ecológicas recarregáveis
• Tempo de uso: 35 minuto(s)

Funções eletrônicas
• Indicador de bateria carregada: Verde
• Indicador de carga: Verde
• Botão liga/desliga eletrônico
• LED de energia: Verde

Acabamento
• Insira o molde
• Alças de borracha

Acessórios
• Aparador retrátil
• Tampa de proteção
• Escova de limpeza
• Paper assy

Peso e dimensões
• Caixa F
• Caixa fusion
•
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