
 

Philips SmartTouch-XL
barbeador elétrico

HQ9190
O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo
Barbear rente, até mesmo em áreas difíceis de alcançar
Para homens que fazem questão do melhor, o SmartTouch-XL combina as avançadas 
cabeças de corte Speed-XL, o exclusivo Sistema Contour-Following e o SmartTouch 
para um barbear extremamente rente, mesmo em áreas difíceis de alcançar.

Barbear rente até mesmo em áreas difíceis de alcançar
• Sistema de contorno SmartTouch
• As cabeças de corte Speed-XL oferecem 50% a mais de superfície de barbear

Previne irritação da pele / Pele sensível
• O Sistema de Conforto de pele adapta o barbeador ao seu tipo de pele

Corta até os pêlos mais curtos
• Sistema de Corte Preciso

Confortavelmente rente
• Tecnologia Super Lift & Cut®

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço
• Sistema Reflex Action
• Cabeças de corte individuais e flutuantes
 



 Sistema de contorno SmartTouch

Mantém as três cabeças de corte em contato rente 
e permanente com a pele para um barbear rápido e 
eficiente.

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

Controle individual de conforto

O Personal Comfort Control adapta o barbeador ao 
seu tipo de pele. Selecione o ajuste 'Normal' para um 
barbear mais rente, confortável e rápido. Selecione 
'Sensitive' para um barbear rente, confortável e com 
um máximo de conforto para a sua pele.

Tecnologia Super Lift & Cut®

O sistema duplo de lâminas levanta os pêlos para 
cortá-los confortavelmente no nível da pele.
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Especificações
Sistema de barbear
• Sistema de contorno SmartTouch
• Cabeças de corte Speed-XL
• Controle individual de conforto
• Sistema Reflex Action®
• Cabeças de corte individuais e flutuantes
• Sistema de Corte Preciso
• Tecnologia Super Lift & Cut®
• Lavável
• Cabeças anticorrosivas
• Suporte removível
• Articulação para suporte superior
• Sistema de energia silencioso
• Sem vibração
• Câmara coletora de pêlos
• Cabeça de reposição: HQ9

Sistema de energia
• Recarregável/sistema elétrico com fio
• Tempo de carregamento: 1 hora(s)
• Tempo de uso: Até 30 dia(s)
• Carga rápida
• Bivolt automático 100 - 240 V
• Carregamento de baixa voltagem para barco/carro
• Células de energia ecológicas recarregáveis de íon 

e lítio

Funções eletrônicas
• Display de Cristal Líquido multifunção: Bicolor
• Display de fácil leitura
• Trava para viagem
• Indicador de troca de cabeças de corte
• Indicador de limpeza
• Indicador de capacidade da bateria
• Indicação de bateria fraca
• Indicação de bateria carregada
• Indicador de carga
• Modo de demonstração
• Botão liga/desliga eletrônico

Acabamento
• Laqueamento magnético
• Acabamento laqueado
• Cor: Magnetech Magnetic
• Display cromado
• Alças de borracha

Acessórios
• Estojo de aço inoxidável
• Suporte para carregamento com relógio
• Aparador retrátil
• Tampa de proteção
• Escova de limpeza
• Paper assy

Peso e dimensões
• Caixa para presente
•
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