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Alimentação
• Tempo de carga: 8 hora(s)
• Tempo de funcionamento: 35 minuto(s)
• Recarregável - Com/Sem Fios
• Sem fio

Acessórios
• Escova de limpeza
• Conjunto de cabeleireiro
• Carregador
• Bolsa de protecção: para arrumação segura, 

mesmo em viagem

Design
• Design ultraleve

Garantia
• 2 anos de garantia mundial

Sistema de corte
• Tecnologia Steelwave
• Não necessita de lubrificação
• Largura da unidade de corte: 41 mm
•
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