
Aparador
 

Com pente de seguimento de
contornos

 
QC5050

Aparador de cabelo Super-Easy
Escolha o comprimento, bloqueie e já está

Este aparador de cabelo QC5050 da Philips permite-lhe criar qualquer penteado que desejar, com 8

regulações de comprimento de 1 a 21 mm. Basta seleccionar o comprimento do cabelo, bloquear e já está.

Agora com pente curto extra para cortes muito curtos e aspecto de barba de 3 dias.

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

Crie o estilo que procura

8 regulações de comprimento integradas até 21 mm

Pente para comprimentos reduzidos para cortar o seu cabelo com um comprimento de 1,6 mm



Aparador QC5050/40

Destaques Especificações

8 regulações de comprimento integradas

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Pente de seguimento de contornos

O pente de seguimento de contorno ajusta-se

a todas as curvas para proporcionar resultados

rápidos e confortáveis.

Pente para comprimentos reduzidos

Um pente específico para cortar o cabelo extra

curto.

Lâminas auto-afiáveis

As revolucionárias lâminas em forma de onda

e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para

um resultado preciso e uniforme.

 

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 8

Gama de regulações de comprimento: até

21 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): de 3 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Fácil de utilizar

Indicador de carga: 1 LED

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Alimentação

Tempo de carga: 8 horas, 12 horas

Tempo de utilização: 35 minutos, 50 minutos

Utilização: Com fios/sem fios

Design

Formato: Ergonómico

Acessórios

Escova de limpeza

Acessórios de barbeiro: Pente modelador e

tesoura

Assistência

2 anos de garantia mundial
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