
Máquina de barbear
eléctrica

Speed-XL

HQ8155

Para um barbear mais rápido e mais rente
superfície de corte 50% maior

As cabeças de corte Speed-XL avançadas desta máquina de barbear eléctrica HQ8155 da Philips oferecem uma

superfície de corte 50% maior*, para um barbear mais rápido e mais rente. *Em comparação com as cabeças

de corte tradicionais com sistema rotativo.

Barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Barbeia até os pêlos mais curtos

Precision Cutting System

Barbear rente e confortável

Tecnologia Super Lift & Cut

Ajusta-se a cada curva do seu rosto e pescoço

Sistema Reflex Action

Cabeças oscilantes individuais

Basta enxaguar

Máquina de barbear lavável



Máquina de barbear eléctrica HQ8155/16

Destaques

Cabeças de corte Speed-XL

As três superfícies de corte das cabeças de

corte proporcionam mais 50% de superfície de

corte para um barbear rápido e rente.

*Comparação com cabeças de corte rotativas

convencionais.

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças

ultra finas com ranhuras para cortar pêlos

compridos e orifícios para cortar mesmo os

pêlos mais curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta

máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos

para os cortar, de forma confortável, abaixo do

nível da pele.

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do

seu rosto e pescoço.

Cabeças oscilantes individuais

Posicione as lâminas de corte afiadas da sua

máquina de barbear Philips mais próximas da

sua pele para um corte excepcionalmente

rente.

Máquina de barbear lavável

A máquina de barbear à prova de água pode

ser facilmente enxaguada com água da

torneira.

Indicador de bateria fraca

Indicador de bateria fraca

Utilização com e sem fios

Utilização com e sem fios

Suporte de carga

Suporte de carga
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Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Precision Cutting System,

Tecnologia Super Lift & Cut

Seguimento de contornos: Sistema Reflex

Action, Cabeças oscilantes individuais

Modelação: Aparador de precisão

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria vazia, Indicador de

bateria fraca, Indicador de carga

Carregamento: Recarregável, Carga rápida,

Com fios

Carregamento: 1 hora

Tempo de barbear: 17 dias

Limpeza: Lavável

Design

Acabamento: Visor cromado, Verniz, Visor

cromado multifinalidades

Acessórios

Suporte: Suporte de carga

Bolsa: Bolsa flexível

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

protecção
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