
 

 

Philips 8200 series
Máquina de barbear 
eléctrica

Recarregável

HQ8240
Rápida. Rente. Eficaz.

As três superfícies de corte das cabeças de corte Speed-XL proporcionam mais 50% de 
superfície de corte para um barbear rápido e rente

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

Para um barbear rápido e rente
• Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Lava-se em segundos
• FastRinse com revestimento interno antibacteriano

Barbeia até os pêlos mais curtos
• Precision Cutting System

Barbear rente e confortável
• Tecnologia Super Lift & Cut



 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.

Seguimento dos contornos SmartTouch

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de 
corte com a sua pele para um barbear rápido e 
eficaz.

FastRinse

O revestimento antibacteriano no interior da 
unidade de corte permite a limpeza da máquina de 
barbear em segundos.

Precision Cutting System

Cabeças ultra-finas com ranhuras para barbear pêlos 
compridos e orifícios para barbear os pêlos mais 
curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema de lâminas duplas, que levantam os pêlos 
para cortar confortavelmente abaixo do nível da 
pele.

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu 
rosto e pescoço.
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Especificações
Desempenho do barbear
• Sistema de barbear: Cabeças de corte Speed XL, 

Precision Cutting System, Tecnologia Super Lift & 
Cut

• Seguimento de contornos: Seguimento dos 
contornos SmartTouch, Sistema Reflex Action, 
Cabeças oscilantes individuais

• Modelação: Aparador de precisão

Fácil de utilizar
• Carregamento: Recarregável, Com fios/sem fios
• Carregamento: 1 hora
• Tempo de barbear: 17 dias
• Limpeza: Lavável

Design
• Acabamento: Verniz

Acessórios
• Bolsa: Bolsa flexível
• Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de 

protecção

Alimentação
• Tipo de Pilha: Iões de lítio
• Tempo de funcionamento: 50 min.
•
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