Philips 8200 series
Barbeador elétrico

HQ8240

Cabeças de corte Speed-XL

Rápido. Rente. Eficiente.
As três camadas das cabeças de corte Speed-XL oferecem 50% a mais de superfície de
barbear* para um uso mais rápido e rente. *Comparação feita com cabeças de corte
giratórias padrão.

Sistema de contorno SmartTouch

Para um barbear rápido e rente
• Cabeças de corte Speed-XL: para um barbear rápido e rente
Para um barbear rápido e eficiente
• Sistema de contorno SmartTouch: para um barbear rápido e eficiente
Lavável em segundos
• Lavagem rápida com revestimento interno antibactérias
Corta até os pêlos mais curtos
• Sistema de Corte Preciso
Confortavelmente rente
• Tecnologia Super Lift & Cut

Lavagem rápida

HQ8240

Barbeador elétrico
Especificações

Principais especificações do produto

Sistema de barbear
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabeças de corte Speed-XL
Sistema de contorno SmartTouch
Sistema de Corte Preciso
Sistema Reflex Action
Cabeças de corte individuais e flutuantes
Lavável
Cabeças anticorrosivas
Sistema de energia silencioso
Câmara coletora de pêlos
Suporte removível
Cabeças de reposição: HQ9
Tecnologia Super Lift & Cut
Aparador retrátil

Sistema de energia
•
•
•
•
•

Bivolt automático: 100-240 V
Tempo de carregamento: 1 hora(s)
Uso com fio
Recarregável
Tempo de uso: 17 dia(s)

Funções eletrônicas

• Botão liga/desliga eletrônico

Acabamento

• Laqueado
• Cabo antideslizante

Acessórios
•
•
•
•
•

Estojo acolchoado para viagem
Tampa de proteção
Manual do usuário
Escova de limpeza
Cabo de alimentação

•

Data de emissão
2009-02-10
Versão: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus
representantes legais
www.philips.com

Cabeças de corte Speed-XL
As três camadas das cabeças de corte oferecem 50% a
mais de superfície de barbear para um uso mais rápido
e rente. *Comparação feita com cabeças de corte
giratórias padrão.
Sistema de contorno SmartTouch
Mantém as três cabeças de corte em contato rente e
permanente com a pele para um barbear rápido e
eficiente.
Lavagem rápida
O revestimento antibactérias no interior da unidade de
corte garante a limpeza do barbeador em segundos.

