
aparador de cabelo
familiar

 
Lâminas em aço inoxidável

11 regulações de comprimento

Utilização com fio

 

QC5115/15

Corte o cabelo da sua família
com o nosso aparador mais silencioso para adultos e crianças

Cortar o cabelo da sua família nunca foi tão fácil. Este aparador de cabelo oferece

um motor potente mas ultra silencioso, um design ergonómico e leve, e lâminas e

pontas de pente suaves para a pele - o melhor desempenho no cabelo das

crianças e dos adultos.

Fácil de utilizar

11 posições de bloqueio de comprimento: 3 a 21 mm ou 0,5 mm sem pente

Compacto e leve para um manuseamento fácil e menos cansativo

Apenas utilização com fio

Cabeça com abertura simples facilita a limpeza

A maior eficácia agradável ao tato

Desempenho silencioso e potente

Pentes e pontas de lâminas redondos impedem a irritação da pele

Fabricado para durar

Acessório de corte de alto desempenho com lâminas auto-afiáveis

Garantia de 2 anos, voltagem mundial

Lâminas nunca necessitam de lubrificação
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Destaques

11 pos. bloqueio comprimento de corte

Pode selecionar e bloquear no comprimento

que pretende utilizando o pente ajustável, que

fornece definições de comprimento de 3 a

21 mm, com exatamente 2 mm de intervalo

entre cada comprimento. Ou utilize-o sem

pente para um corte rente de 0,5 mm.

Ultra silencioso

Este aparador de cabelo familiar da Philips foi

concebido para tranquilizar crianças e pais. O

seu motor suave foi concebido para um

desempenho potente com vibrações reduzidas.

O aparador de cabelo familiar da Philips é o

nosso aparador mais silencioso para adultos e

para crianças.

Pentes e lâminas suaves para a pele

Os pentes e as pontas das lâminas redondos

deslizam suavemente sobre a pele sem

arranhar oferecendo sempre um corte de

cabelo seguro e agradável.

Lâminas em aço auto-afiáveis

As lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

mantêm-se afiadas durante mais tempo e

asseguram um desempenho de corte superior

com o mínimo de manutenção.

Compacto e leve

O design compacto e leve torna este aparador

de cabelo familiar fácil de movimentar

suavemente sobre a sua cabeça. Quer esteja a

cortar cabelo a adultos ou crianças, este tem

um formato ergonómico para um

manuseamento fácil e um controlo ideal, o que

resulta numa experiência de corte de cabelo

confortável.

Apenas utilização com fio

Cabo de alimentação fornece potência

constante

Fácil de limpar

Basta abrir a cabeça e utilizar a escova de

limpeza fornecida para limpar os pelos soltos.

Fabricado para durar

Todos os nossos produtos de cuidado para

homem são fabricados para durar e dispõem

de uma garantia mundial de 2 anos e

compatibilidade com tensão mundial.

Não necessita de lubrificação

Não necessitam de lubrificação, para

manutenção fácil e poupança de tempo.
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Especificações

Sistema de corte

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Número de regulações de comprimento: 11

Intervalo de regulações de comprimento: De 3

a 21 mm

Largura lâmina: 41 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): 2 mm

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Limpeza: Limpeza a seco com escova

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia
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