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Mantenha um barbear rente
Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores

resultados

A cada ano, as lâminas do seu barbeador percorrem uma distância

correspondente à altitude do Monte Everest 49 vezes! Depois de tamanho

esforço, até mesmo os melhores materiais perdem o corte. Mantenha o

desempenho máximo do seu barbeador - Troque as cabeças uma vez a cada 2

anos.

Corte rente e confortável

Tecnologia Levanta e Corta com o sistema de lâminas duplas

Corta até os pelos mais curtos

Sistema de corte preciso

Contato suave com a pele

Cabeças de corte confortáveis



cabeças de corte HQ8/11

Destaques Especificações

Tecnologia Levanta e Corta

Sistema de lâminas duplas do barbeador

Philips: a primeira levanta o pelo e a segunda

corta, proporcionando um barbear rente e

confortável.

Sistema de corte preciso

O barbeador Philips possui cabeças ultrafinas

com ranhuras para barbear pelos longos e

orifícios para barbear até os pelos mais curtos.

Cabeças de corte confortáveis

As cabeças de corte Philips são suaves com a

sua pele e permitem um barbear muito mais

confortável.

 

Cabeças de corte

Cabeças de corte por embalagem: 1

Próprio para os modelos: HQ7100, HQ7140,

HQ7160, HQ7180, HQ7200, HQ7240,

HQ7290, HQ8445, HQ8830, HQ8850,

HQ8870, HQ8880, HQ8882, HQ8890,

HQ8894

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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