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TripleTrack
Corte 50% mais pêlos em cada passagem

A PowerTouch Pro confere mais potência à sua manhã. Agora com mais minutos

por carregamento, cabeças totalmente laváveis e lâminas TripleTrack - para um

barbear rápido. Com a PowerTouch Pro a sua rotina matinal é sempre feita a voar.

Um resultado final confortável e rente

Lâminas TripleTrack abrangem mais 50% de superfície da pele em cada passagem

Cabeças DualPrecision cortam tanto pêlos compridos, como curtos

Rotativa, flexível e oscilante

Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes

Perfeito para aparar as patilhas e o bigode

A forma mais rápida para concluir a sua rotina matinal

Basta enxaguar

Mais de 60 minutos a barbear, 1 hora de carregamento

Pode ser utilizado com e sem fios

Visor LED



máquina de barbear a seco eléctrica PT923/18

Destaques

Lâminas TripleTrack

As cabeças TripleTrack - com os seus 3 anéis

de lâminas de barbear - abrangem mais 50%

de superfície da pele de uma só vez. As

ranhuras e os orifícios DualPrecision

permitem-lhe cortar tanto pêlos compridos

como pêlos em crescimento de forma

confortável.

Lâminas DualPrecision

Lâminas DualPrecision cortam

confortavelmente tanto pêlos compridos, como

curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2.

Orifícios cortam pêlos curtos.

Rotativa, flexível e oscilante

As cabeças flectem para manter o contacto

com a sua pele e oscilam para conferir uma

dimensão extra ao movimento - tudo para lhe

proporcionar um barbear rente, rápido e

confortável.

Tecnologia Super Lift & Cut

A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto

a segunda lâmina corta confortavelmente

abaixo do nível da pele, para resultados

verdadeiramente macios.

Máquina de barbear totalmente lavável

Basta abrir a cabeça e enxaguá-la

abundantemente em água corrente.

Mais de 60 minutos a barbear

Uma bateria de iões de lítio potente, duradoura

e com eficiência energética proporciona-lhe

mais tempo de autonomia

sem fios por cada carregamento. Carregue-a

durante uma hora e terá mais de 60 minutos

de autonomia para se barbear - ou seja, cerca

de 20 sessões de barbear. A máquina de

barbear adapta automaticamente a sua

potência à forma como se barbeia, por isso a

sua autonomia sem fios efectiva pode variar.

Carregue-a durante 3 minutos e terá energia

suficiente para uma sessão de barbear.

Sistema de alimentação eficiente

Pode ser utilizado com e sem fios

Aparador de patilhas

Complete o seu estilo utilizando o aparador de

patilhas. Perfeito para retocar o bigode e

aparar as patilhas.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.



máquina de barbear a seco eléctrica PT923/18

Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Lâminas TripleTrack,

Super Lift&Cut

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis e

oscilantes

Modelação: Aparador de patilhas integrado

Fácil de usar

Tempo de barbear: Mais de 60 minutos, até 21

sessões de barbear

Tempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3

min. para 1 sessão de barbear

Visor: 2 Indicadores LED

Limpeza: Lavável, Câmara de recolha de pêlos

QuickRinse

O visor indica: Bateria completa, Bateria fraca,

Carregamento, Carga rápida, Substituir

cabeças de corte

Operação: Com fios e sem fios, Bateria

recarregável

Design

Pega: Antideslizante, Pega ergonómica fácil

de agarrar, Borracha texturada

Acessórios

Base: Base de carga

Bolsa: Bolsa de viagem

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de

protecção

Alimentação

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo em modo de espera: < 0,25 W

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2

anos por HQ9

* em comparação com cabeças com apenas um anel de

corte
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