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Modelação facial

Aparador preciso

1 pente para barba

 

NT9140/10

Apare, corte e modele
para definir com uma precisão inigualável o estilo de sua

barba

O novo modelador de barba preciso da Philips oferece uma precisão inigualável

para definir o estilo de sua barba.

Defina seu estilo

O aparador de precisão de 21 mm ajuda a aperfeiçoar os detalhes

Fácil de usar

Pente para barba de 4 mm para manter barbas curtas

100% à prova d'água para facilitar a limpeza

Inclui pilha AA

2 anos de garantia internacional, sem necessidade de óleo



aparador de detalhes à prova d'água NT9140/10

Destaques Especificações

Aparador de precisão p/ barba

Crie qualquer estilo que desejar com precisão,

mesmo em zonas difíceis de alcançar.

Pente para barba

Crie e mantenha sua barba curta e bigode com

o pente de precisão de 4 mm.

100% à prova d'água

O modelador e acessórios 100% à prova

d'água podem ser enxaguados de forma

simples.

Pilha AA

Pilha AA incluída – para que o aparador esteja

sempre pronto quando você precisar.

Feito para durar

Todos os nossos produtos de cuidados para

homem são fabricados para durar. Eles vêm

com uma garantia mundial de dois anos e não

precisam ser lubrificados.

 

Aparador preciso

Lâmina de corte: 21 mm

Acessórios

Pente de precisão para barba: 4 mm

Sistema de energia

Fonte de alimentação: Pilha AA

Manutenção

Garantia: Garantia internacional de dois anos

Lubrificação para toda a vida: As lâminas não

precisam ser lubrificadas

Fácil de usar

A seco ou na água: Totalmente lavável

 

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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