
 

6 em 1, barba

Multigroom series
3000

 
6 ferramentas

Lâminas de aço autoafiadoras

Até 60 minutos de
funcionamento

Acessórios laváveis

 

MG3712/15

Aparador multifuncional
Aparador 6 em 1

Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este aparador

completo e durável. Seis ferramentas de qualidade permitem que você crie com

facilidade exatamente o estilo de barba que você deseja.

Desempenho de corte

Lâminas autoafiadoras e que não irritam a pele para um acabamento perfeito

Versatilidade

Apare e modele sua barba com seis ferramentas

Apare as bordas da barba e do pescoço para completar o visual

O aparador de pelos do nariz remove gentilmente pelos indesejados do nariz e das

orelhas

4 pentes para aparar sua barba

Fácil de usar

Tempo de funcionamento: até 60 minutos de uso sem fio por carga

Acessórios laváveis, para facilitar a limpeza

Suporte de armazenamento para organizar o aparador e as ferramentas

Garantia mundial de dois anos
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Destaques

Lâminas autoafiadoras

Obtenha um acabamento perfeito. As lâminas

de aço tocam suavemente uma na outra -

afiando-se enquanto funcionam. Com isso, as

lâminas permanecem afiadas como no

primeiro uso, mesmo após três anos de uso.

6 ferramentas para barba

Este aparador completo apara e modela seus

pelos faciais convenientemente.

Aparador

Use o aparador sem o pente para aparar para

obter linhas bem definidas ao redor da barba e

pescoço. O aparador possui lâminas

autoafiadoras, que permanecem afiadas como

no primeiro uso, mesmo após três anos de uso.

Aparador de pelos do nariz e orelhas

Remova pelos do nariz e orelhas, de forma

fácil e confortável.

4 pentes para aparar resistentes a impactos

1 pente para barba por fazer (1 mm) e 3 pentes

para barba (3, 5 e 7 mm).

Tempo de funcionamento de até 60 minutos

Obtenha até 60 minutos de uso sem fio para

cada 16 horas de carga.

Acessórios laváveis

Basta desconectar e lavar as lâminas e os

pentes em água corrente para limpá-los.

Suporte de armazenamento

Organize suas ferramentas e certifique-se de

não perdê-las no banheiro. Com o suporte de

armazenamento, o aparador e os acessórios

estão sempre prontos para uso.

iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom série 3000iF DESIGN AWARD

2017

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

Crie o visual que desejar

Número de ferramentas: 6 ferramentas

Acessórios para acabamento: Aparador,

Aparador de pêlos do nariz e orelhas, 3 pentes

p/ barba, 1 pente para barba por fazer

Modelagem da barba: Barba longa, Barba

curta, Visual barba por fazer, Linhas bem

definidas, Penteados elaborados, Cavanhaque

Sistema de corte

Lâminas autoafiadoras

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Suporte: Suporte de armazenamento

Lig/Desl

Tipo da bateria: Ni-MH

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Carregamento: Carga completa em 16 horas

Voltagem automática: 100-240 V

Fácil de usar

Limpeza: Acessórios laváveis

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Serviço

2 anos de garantia
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