
 

13 em 1, Barba,
Cabelo e Corpo

Multigroom series
7000

 
13 ferramentas

Tecnologia DualCut

Até 120 minutos de
funcionamento

À prova d'água

 

MG7715/15

O máximo em estilo e precisão
Aparador premium 13 em 1 para o máximo em versatilidade

Aperfeiçoe seu estilo pessoal com nosso aparador mais preciso e versátil. Treze

ferramentas premium permitem que você elabore seu estilo exclusivo, da cabeça

aos pés. Desfrute de precisão máxima com lâminas DualCut e tenha mais controle

com o cabo de borracha não deslizante.

Desempenho de corte

Precisão máxima com 2x mais lâminas

Versatilidade

13 peças para aparar a barba e o cabelo

Lâminas autoafiadoras para um resultado suave

Diga adeus aos pelos indesejados do corpo

Acerte os detalhes

Mantém os pelos do nariz e dos ouvidos sob controle

Corte os pelos no comprimento desejado

Fácil de usar

120 minutos de funcionamento

Fácil de segurar

À prova d'água para praticidade de uso no chuveiro e limpeza

Garantia para proteção de compra
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Destaques

Tecnologia DualCut

Este aparador de cabelo multifuncional

apresenta tecnologia avançada DualCut para

máxima precisão. Ele vem com lâminas duplas

e foi projetado para permanecer tão afiado

quanto no primeiro uso.

13 ferramentas para barba, cabelo e corpo

O aparador de pelos multifuncional Philips

Multigroom vem com 13 acessórios para

oferecer uma solução completa para remover e

aparar os pelos.

Aparador de metal

Crie linhas clássicas retas e apare

uniformemente os pelos mais grossos graças

às lâminas de aço precisas do aparador barba

e pelos corporais. Essas lâminas não

corrosivas não enferrujam e se mantêm afiadas

para maior durabilidade.

Aparador para o corpo com protetor para a

pele

Depile-se confortavelmente abaixo do pescoço

com nosso exclusivo sistema protetor para

pele, que protege até mesmo as regiões mais

sensíveis do corpo e permite que você apare

os pelos até 0,5 mm

Detalhador em metal

O design estreito do aparador de precisão em

aço facilita a precisão do contorno e o

acabamento de pequenos detalhes.

Aparador de pelos do nariz e orelhas

Evite cortes e arranhões, já que o aparador

multifuncional remove pelos indesejados do

nariz e ouvidos de maneira rápida.

8 pentes para aparar resistentes a impactos

Retoque rapidamente sua barba e o cabelo

com os oito protetores de corte reforçados. Dois

pentes de 1 mm e 2 mm para aparar a barba,

um pente para barba ajustável, três pentes de

9 mm, 12 mm e 16 mm para aparar o cabelo e

dois pentes de 3 mm e 5 mm para aparar os

pelos corporais.

Tempo de funcionamento de até 120 minutos

Este aparador Philips oferece até 120 minutos

de uso sem fio com uma única carga de 1 hora.

Uma carga rápida de 5 minutos fornece

energia suficiente para uma aparagem

completa.

iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom série 7000iF DESIGN AWARD

2017
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Especificações

Crie o visual que desejar

Número de acessórios: 13 ferramentas

Acessórios para estilizar: Aparador de metal,

Aparador de metal para detalhes, Aparador de

pelos do nariz e orelhas, Aparador de pelos

corporais, Acessório protetor para pele, Pente

ajustável para barba de 3 a 7 mm, 2 pentes

para barba por fazer, 3 pentes de cabelo, 2

pentes para pelos do corpo

Corpo/Cabelo/Rosto: Barba longa, Barba

curta, Visual de barba por fazer, Linhas bem

definidas, Estilo detalhado, Cavanhaque

Sistema de corte

Tecnologia DualCut: Corte em duas direções

Lâminas autoafiadoras

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de funcionamento: 120 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carregamento rápido em 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Fácil de usar

Seco/molhado: À prova d'água e fácil de

limpar

Visor: Indicador de carga, Indicador de bateria

fraca

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Design

Alça: Cabo de borracha antideslizante

Serviço

Garantia de dois anos
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