
Barbeador elétrico

 
Alimentado por bateria

Prático para transportar

 
PQ206/18

Um barbear refrescante que resgata sua confiança

O barbeador elétrico Philips PQ206 combina o sistema de barbear de corte rente com as cabeças

independentemente móveis. Assim você fica mais seguro com a sua aparência todos os dias.

Para um barbear rente e eficiente

Corte confortavelmente rente

Segue os contornos do rosto

Segue os contornos do rosto

Duram até dois anos.

Lâminas autoafiadoras

Sistema com economia de energia

Barbeador sem fio com 2 pilhas AA



Barbeador elétrico PQ206/18

Destaques Especificações

Sistema Close Cut

As cabeças de corte importadas proporcionam

um barbear confortável e rente à pele

Cabeças flutuantes e independentes

Mantenha as lâminas afiadas do barbeador

Philips rentes à pele para um barbear mais

eficaz. As cabeças flutuantes seguem os

contornos do rosto.

Lâminas autoafiadoras

Lâminas autoafiadoras permitem longa

duração de até dois anos.

Barbeador recarregável

Até 60 minutos de barbear sem fio

 

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção

Fácil de usar

Carregamento: Funcionamento a pilha

Serviço

Cabeça de substituição para a China: Troque

as lâminas HQ4+ a cada 2 anos

Cabeça de substituição fora da China: Troque

as lâminas HQ56 a cada 2 anos

Dois anos de garantia

Barbear de alto desempenho

Ajustável aos contornos do rosto: Cabeças de

corte individuais e flutuantes

Sistema de aparar pelos: CloseCut, Importado

da Europa

Lig/Desl

Tipo da bateria: AA

 

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

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2021‑08‑24

Versão: 10.0.1

EAN: 08 71010 36885 18

www.philips.com

http://www.philips.com/

