
 

Modelador de barba
ultrapreciso

Multigroom series
1000

 
Aparador preciso DualCut

Acessório de barbear para os
detalhes

Totalmente lavável, pilha AA

3 pentes precisos

 

MG1100/16

Extremidades e contornos precisos
Apare, modele e barbeie para ter um estilo facial perfeito

O Philips MULTIGROOM da série 1000 oferece a potência e a precisão para

aparar, modelar e barbear os pelos do rosto. Apare e modele sua barba

uniformemente com os pentes e o aparador DualCut. Defina as linhas de

precisão, as extremidades e os contornos com o barbeador para os detalhes.

Modelo, apare e defina seu estilo facial

Aparador para detalhes perfeitos no rosto

Lâminas mais afiadas* para contornos perfeitos com tecnologia DualCut

Barbeador para detalhes com linhas e contornos perfeitos

3 pentes precisos para aparar os pelos faciais de modo uniforme

Fácil de limpar

Limpeza completa e fácil

Escova para uma fácil limpeza do aparador preciso

Fácil de usar

Alça texturizada para uma ótima pegada mesmo quando molhada

Pronto para usar

Feito para durar

As lâminas não precisam ser lubrificadas

Garantia para proteção de compra



Modelador de barba ultrapreciso MG1100/16

Destaques

Aparador preciso DualCut

O aparador preciso de 21mm o ajuda a aparar

e modelar de modo uniforme seu próprio estilo

(barba por fazer, cavanhaque, costeletas,

pescoço ou bigode) com alto controle e

visibilidade.

Tecnologia DualCut

A tecnologia DualCut avançada combina uma

unidade de corte duplamente afiada com

engenharia de baixa fricção.

Barbeador suave para a pele para detalhes

O barbeador com lâmina para detalhes de

21mm suave para a pele foi desenvolvido para

se ajustar os menores espaços com mais

precisão do que a de uma lâmina comum, para

um barbear mais rente até mesmo em áreas

difíceis de alcançar.

3 pentes precisos

Apare e mantenha o comprimento uniforme de

sua barba por fazer, barba, cavanhaque,

costeletas e bigode com os pentes de precisão

de encaixe de 1 mm, 3 mm e 5 mm.

100% à prova d'água

O aparador de barba é 100% à prova d'água

para que você possa lavá-lo em água corrente

para uma limpeza fácil e completa.

Escova

A escova mantém as lâminas limpas após o

uso.

Cabo de borracha macio

A alça texturizada proporciona melhor pegada

e controle ao usar o aparador de pelos do nariz

para homens, e o botão liga/desliga é

posicionado para facilitar a operação.

Bateria de lítio incluída

Comece a usar o aparador de pelos do ouvido

e do nariz imediatamente com a pilha AA

incluída na caixa.

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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Especificações

Sistema de corte

Aparador de precisão p/ barba: 21 mm (13/16

pol)

Lâmina raspadora p/ detalhes: 21 mm (13/16

pol)

Número de ajustes de altura dos pelos: 4

3 pentes precisos para barba: 1, 3, 5mm (1/32

pol, 1/8 pol, 3/16 pol)

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Fácil de usar

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Limpeza: Totalmente lavável

Design

Cor: Preta e vermelha

Acabamento: Plástico e borracha

Alça: Cabo de borracha macio

Lig/Desl

Fonte de alimentação: Pilha AA

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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