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Facial

Aparador de precisão

3 pentes de barba

Mini-cabeça de corte

 

NT9145/10

Aparar, contornar e estilizar
com precisão absoluta para definir o seu estilo de barba

O novo estilizador da barba de precisão da Philips proporciona-lhe uma precisão

absoluta para definir o seu estilo de barba.

Defina o seu estilo

A máquina de barbear com rede de corte de precisão cabe melhor em espaços

pequenos do que uma lâmina

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

A máquina de barbear de precisão proporciona-lhe um acabamento rente junto aos

contornos

Mantenha a sua barba com o seu comprimento preferido com 3 pentes de precisão

Fácil de usar

100% à prova de água para uma limpeza fácil

Inclui pilha AA

Garantia mundial de 2 anos, não necessita de lubrificação
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Destaques

Melhor para os pequenos detalhes

A máquina de barbear com rede de corte de

precisão foi concebida para caber em espaços

pequenos com mais precisão do que uma

lâmina, por isso, nada impede o seu estilo

perfeito.

Aparador de barba de precisão

Crie qualquer estilo que desejar com precisão,

mesmo em zonas difíceis de alcançar.

Máquina de barbear de precisão

Defina os contornos do seu estilo com a

máquina de barbear de precisão.

3 pentes para a barba - 4, 5, 6 mm

Crie e mantenha a sua barba curta e bigode

com os pentes de precisão de 4 mm, 5 mm e

6 mm.

100% à prova de água

O estilizador e os acessórios 100% à prova de

água podem ser enxaguados de forma

simples.

Pilha AA

Pilha AA incluída – para o estilizador estar

sempre pronto a usar.

Fabricado para durar

Todos os nossos produtos de cuidados de

higiene masculinos são fabricados para durar.

Possuem uma garantia mundial de 2 anos e

não necessitam de lubrificação.
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Especificações

Aparador de precisão

Elemento de corte: 21 mm

Acessórios

Pente da barba de precisão: 4 mm

Alimentação

Alimentação: Pilha AA

Manutenção

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Lubrificação vitalícia: As lâminas não

necessitam de lubrificação

Fácil de usar

Húmido e seco: Lavável
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