
 

 

Philips 7000 series
Barbeador elétrico

Sistema de corte preciso

HQ7320
Confortavelmente rente

Corta até os pêlos mais curtos
Este barbeador é totalmente lavável, podendo ser lavado com a água da torneira após 
cada uso. Conte com um barbear confortável e rente todos os dias.

Corta até os pêlos mais curtos
• Sistema de Corte Preciso

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço
• Sistema Reflex Action

Contato suave com a pele
• Cabeças de corte confortáveis

Confortavelmente rente
• Tecnologia Levanta e Corta

Aparador de bigode e costeletas
• Aparador retrátil



 Sistema de Corte Preciso
Cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pêlos 
longos e orifícios para barbear até os pêlos mais 
curtos.

Sistema Reflex Action

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

Cabeças de corte confortáveis

O leve contato com a pele possibilita um barbear 
suave e confortável.

Tecnologia Levanta e Corta

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

Aparador retrátil

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

Lavável

O barbeador à prova d'água pode ser lavado 
facilmente na pia.
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Especificações
Barbear de alto desempenho
• Sistema de barbear: Sistema de Corte Preciso, 

Tecnologia Levanta e Corta
• Ajustável aos contornos do rosto: Sistema Reflex 

Action, Cabeças de corte individuais e flutuantes
• Conforto para a pele: Cabeças de corte 

confortáveis

Fácil de usar
• Display: Indicador de bateria carregada, Indicador 

de carga
• Recarga: Com fio/sem fio
• Recarga: 8 horas
• Tempo de uso: 10 dias
• Limpeza: Lavável

Design
• Acabamento: Laqueado

Acessórios
• Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de 

proteção

Alimentação
• Tempo de funcionamento: 30 min

Serviço
• Cabeça de reposição: Troque as lâminas HQ8 

anualmente
•
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