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PQ222

Barbear inteligente para

maior confiança

Este barbeador elétrico recarregável Philips combina o sistema de barbear

CloseCut com a exclusiva tecnologia Reflex Action da Philips. Você ficará mais

confiante com uma aparência melhor todos os dias

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço

Segue os contornos do rosto

Sistema ReflexAction

Confortavelmente rente

Para um barbear rente à pele

Lâminas auto-afiadoras

Sistema com economia de energia

Barbeador recarregável

Carregamento via USB

Fácil de segurar

Cabo antideslizante

Cabo compacto
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Destaques

Sistema CloseCut

Para um barbear rente à pele (Europa)

Lâminas auto-afiadoras

Duram até dois anos.

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.

Sistema ReflexAction

Para melhor seguir os contornos do rosto.

Ajuste automático a cada curva do rosto e do

pescoço.

Barbeador recarregável

Até 30 minutos de barbear sem fio.

Cabo compacto

O design compacto encaixa perfeitamente em

sua mão.

Cabo antideslizante

O cabo fino e macio foi desenvolvido para

caber em sua mão e garantir maior controle.

Carregamento via USB

Carregamento USB para maior liberdade.

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

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

proteção

Cabo de energia: AVS 100V - 240V

Plugue de energia: Adaptador USB

Fácil de usar

Recarga: 8 horas

Tempo de uso: 30 minutos

Display: Indicador de carga

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

Seleção de tensão: 100-240 V

Barbear de alto desempenho

Sistema de barbear: CloseCut, Cabeças

flutuantes e independentes, Lâminas auto-

afiadoras, Sistema ReflexAction

Design

Acabamento: Frente brilhante, Frente

laqueada, Traseira sensível ao toque

Cabo: Cabo antideslizante, Cabo compacto
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