
 

 

Philips
Cortador de Cabelo

• Com pente ajustável

QC5115

P
O
pe
su
rático, preciso e confiável.
 aparador Philips garante um corte perfeitamente uniforme com total facilidade. O 
nte integrado se ajusta a qualquer comprimento de cabelo e não precisa ser 
bstituído. Não é necessário fazer manutenção nem lubrificá-lo.

Melhor desempenho para um visual excelente
• Lâminas e pentes arredondados para evitar arranhões na pele
• Ajustes de altura dos pelos de alta precisão (intervalos de 2 mm)

Total facilidade de uso
• Compacto e leve para um manuseio fácil e menos cansativo

Crie o visual que desejar
• Dez ajustes integrados de altura dos pelos de até 21 mm

Máxima potência
• Uso somente com fio para uso contínuo

Obtenha o visual desejado sem trocar de pente
• Pente ajustável a todos os comprimentos, sem complicação



 Lâminas e pentes arredondados
As lâminas e as pontas do pente são arredondadas 
para evitar que a pele seja arranhada durante a 
utilização.

Leve e compacto
Compacto e leve para um manuseio fácil e menos 
cansativo

Uso somente com fio
Uso somente com fio para uso contínuo

Pente ajustável
O aparador Philips tem um pente integrado simples 
de usar: basta pressioná-lo para fazer o ajuste 
desejado. No total, são 10 ajustes, de até 21 mm de 
altura do pelo, disponíveis.

Ajustes de altura dos pelos de alta 
precisão
Os ajustes de altura dos pelos apresentam 
graduações de 2 mm para a máxima precisão.

Dez ajustes fixos de altura
Selecione e trave na altura desejada. Há diversos 
comprimentos disponíveis.
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Sistema de corte
• Largura do cortador: 41 mm
• Número de ajustes de altura dos pelos: 10
• Alcance dos ajustes de altura dos pelos: até 21 mm
• Precisão (distância entre os ajustes): 2 mm
• Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável
• Unidade de corte: Lâminas em aço inoxidável
• Tipo de pente: Regular
• Pontas arredondadas: Contato suave

Fácil de usar
• Sem necessidade de manutenção nem lubrificação

Sistema de energia
• Utilização: Somente com fio

Design
• Formato: Ergonômico

Acessórios
• Escova de limpeza

Serviço
• Garantia internacional de dois anos
•

Especificações
Cortador de Cabelo
Com pente ajustável
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