
Aparador

QC5055/00

Potência Turbo 100%
Corta todos os tipos de cabelo

O melhor aparador de potência profissional para todos os tipos de pêlo da Philips.

A maior eficácia agradável ao tacto

Limpa-se em segurança debaixo da torneira

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

Crie o estilo que procura

14 regulações de comprimento integradas até 41 mm

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

Proporciona uma fácil utilização

Ultra silencioso para manter as crianças calmas

Proporciona uma potência ideal

Bateria extra potente para cortar facilmente todos os tipos de cabelo

Perfeitamente equilibrado para um controlo e um manuseamento perfeitos



Aparador QC5055/00

Destaques Especificações

Limpa-se em segurança debaixo da torneira

Rápida e facilmente graças ao acessório de

baioneta exclusivo.

Lâminas auto-afiáveis

As revolucionárias lâminas em forma de onda

e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para

um resultado preciso e uniforme.

14 regulações de comprimento integradas

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Pente para comprimentos reduzidos

Um pente específico para cortar o cabelo extra

curto.

Ultra silencioso

Ultra silencioso para manter as crianças

calmas

Extra potente

A bateria extra potente proporciona um

desempenho superior, para cortar até os pêlos

mais grossos

Perfeitamente equilibrado

Perfeitamente equilibrado para um controlo e

um manuseamento perfeitos

 

Desempenho

Tamanho do aparador: 41 mm

Alimentação

Utilização: Com fios/sem fios

Tempo de carga: 10 horas

Tempo de utilização: 35 minutos

Manutenção

Lubrificação: As lâminas não necessitam de

lubrificação

Limpeza: Escova de limpeza

Garantia: 2 anos de garantia mundial
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