
 

 

Philips
Cabeças de corte

Sistema Reflex Action
1 cabeça de corte

HQ9
Mantenha um barbear rente

Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

A cada ano, suas lâminas percorrem uma distância correspondente à altitude do Monte Everest 
49 vezes! Depois de tamanho esforço, até mesmo os melhores materiais perdem o fio. Mantenha 
o desempenho máximo do seu barbeador - Troque as cabeças uma vez a cada 2 anos.

Confortavelmente rente
• Tecnologia Levanta e Corta com sistema de duas lâminas

Corta até os pêlos mais curtos
• Sistema de Corte Preciso

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço
• Sistema Reflex Action

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



 Tecnologia Levanta e Corta

Sistema de duas lâminas: a primeira levanta o pêlo e 
a segunda corta, proporcionando um barbear rente 
e confortável.

Sistema de Corte Preciso

Cabeças ultrafinas com ranhuras para barbear pêlos 
longos e orifícios para barbear até os pêlos mais 
curtos.

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente aos contornos do seu 
rosto e pescoço.

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.
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Especificações
Cabeças de corte
• Cabeças de corte por embalagem: 1
• Próprio para os modelos: HQ8100, HQ8140, 

HQ8142, HQ8150, HQ8160, HQ8170 C&C, 
HQ8174, HQ9100, HQ9140, HQ9160, HQ9170, 
HQ9190 C&C, HQ9190 GP

•
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