
Cortador de cabelos

 
Com pente ajustável ao rosto

 
QC5050

Aparador de cabelos fácil de usar
Selecione a altura, trave e comece a usar

Este aparador de cabelos permite que você crie o estilo que desejar em até oito ajustes de altura, de 0 a 21

mm. Basta selecionar a altura do corte, travar e começar a usar. Com pente extra para pêlos curtos, este

aparador possibilita cortes mais curtos e visual moderno por três dias.

Melhor desempenho para um visual excelente

Pente ajustável aos contornos do rosto para velocidade e conforto

Lâminas auto-afiadoras SteelWave para resultados precisos

Crie o visual que desejar

Oito ajustes de altura integrados com até 21 mm

Pente para cortar cabelos, deixando-os com 1,6 mm



Cortador de cabelos QC5050/01

Destaques Especificações

Oito ajustes de altura integrados

Selecione e trave na altura desejada. Há

diversos comprimentos disponíveis.

Pente ajustável aos contornos

O pente ajustável aos contornos se adapta a

cada curva do rosto, proporcionando resultados

rápidos e confortáveis.

Pente para cabelos curtos

Um pente exclusivo para cortar cabelos,

deixando-os bem curtos.

Lâminas auto-afiadoras

As revolucionárias lâminas auto-afiadoras com

formato ondulado direcionam e aparam os

pêlos de modo preciso e uniforme.

 

Sistema de corte

Largura do cortador: 41 mm

Número de ajustes de altura: 8

Alcance dos ajustes de altura: até 21 mm

Precisão (distância entre os ajustes): 3 mm

Lâminas auto-afiadoras em aço inoxidável

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Fácil de usar

Indicador de carga: 1 LED

Sem necessidade de manutenção nem

lubrificação

Sistema de energia

Tempo de carregamento: 8 horas, 12 horas

Tempo de funcionamento: 35 minutos, 50

minutos

Utilização: Com fio/sem fio

Design

Formato: Ergonômico

Acessórios

Escova de limpeza

Ferramentas para cortar cabelo: Pente para

modelar e tesouras

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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