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Barbeador elétrico Philips HQ912
Um barbear refrescante e suave para você fazer sucesso

O barbeador elétrico Philips HQ912/15 à prova d'água com duas cabeças combina, de modo independente, as

cabeças flutuantes com a exclusiva tecnologia Reflex Action, garantindo um barbear preciso todos os dias.

Segue os contornos do rosto

Cabeças de corte flutuantes e independentes + Reflex Action

Confortavelmente rente

Sistema Levanta e Corta

Sistema Levanta e Corta

Facilmente lavável

Barbeador lavável

Sempre rente

Lâminas autoafiadoras

Fácil de segurar

Cabo antideslizante

O design compacto cabe confortavelmente na sua mão



Barbeador elétrico HQ912/15

Destaques Especificações

Cabeças flutuantes + Reflex Action

Cabeças flutuantes independentes garantem

um contato confortável com a pele enquanto o

sistema Reflex Action se ajusta

automaticamente aos contornos do seu rosto e

pescoço.

Sistema Levanta e Corta

Este exclusivo sistema de duas lâminas

levanta o pelo com delicadeza para um corte

super-rente.

Sistema Levanta e Corta

Este exclusivo sistema de duas lâminas

Philips HQ912 levanta o pelo com delicadeza

para um corte super-rente.

Lâminas autoafiadoras

As lâminas se afiam a cada uso para garantir

um barbear limpo e rente sempre.

Cabo antideslizante

O cabo fino e macio com empunhadura

ondulada foi projetado para caber

confortavelmente na sua mão para o máximo

controle.

Cabo compacto

O design compacto cabe confortavelmente na

sua mão

Barbeador lavável

O barbeador à prova d'água Philips pode ser

lavado facilmente em água corrente.

 

Barbear de alto desempenho

Sistema de barbear: Tecnologia Levanta e

Corta

Ajustável aos contornos do rosto: Sistema

Autocontorno, Cabeças de corte individuais e

flutuantes

Conforto para a pele: Cabeças de corte

confortáveis

Fácil de usar

Display: Indicador de carga

Recarga: Barbear: somente sem fio

Recarga: 8 horas

Tempo de uso: 30 minutos

Limpeza: Lavável

Design

Acabamento: Laqueado

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção

Serviço

Cabeça de reposição: Troque as lâminas

HQ56 a cada 2 anos

Cabeças de corte

Tecnologia Levanta e Corta
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