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Lâminas em aço inoxidável

11 ajustes de comprimento

60 min de uso sem fio após 8h
de carga
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Corte o cabelo da sua família
com o aparador mais silencioso para adultos e crianças

Cortar o cabelo da sua família nunca foi tão fácil. Esse aparador oferece um

motor potente e ultrassilencioso, design ergonômico e lâminas confortáveis para

a pele, variações de pente, além da praticidade da energia sem fio.

Fácil de usar

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

Compacto e leve para manuseio fácil e menos cansativo

60 minutos de uso sem fio após 8h de carregamento

A cabeça flexível facilita a limpeza

Melhor desempenho para um visual excelente

Desempenho silencioso e potente

Os pentes e lâminas com pontas arredondadas impedem irritações na pele

Feito para durar

Unidade de corte de alto desempenho com lâminas autoafiadoras

Garantia de dois anos, tensão universal

Lâminas que não precisam ser lubrificadas
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Destaques

11 ajustes de comprimento

Basta selecionar e travar no comprimento

desejado, usando o pente ajustável, que

fornece ajustes de comprimento de 3 a 21 mm,

com precisão de 2 milímetros entre cada

comprimento. Ou use-o sem o pente para uma

altura de 0,5 mm.

Extremamente silencioso

Esse aparador de cabelos Philips para a

família foi projetado para tranquilizar as

crianças e os pais. Seu motor silencioso foi

elaborado para desempenho potente com

vibração reduzida. O aparador para a família é

nosso produto mais silencioso, tanto para

adultos como para crianças.

Pentes e lâminas confortáveis para a pele

Os pentes e lâminas com pontas arredondadas

deslizam suavemente sobre a pele sem

arranhar, fornecendo um corte de cabelos

seguro e agradável em cada uso.

Lâminas de aço autoafiadoras

As lâminas em aço inoxidável autoafiadoras

permanecem afiadas por mais tempo e

garantem um excelente desempenho de corte

com um mínimo de manutenção.

Leve e compacto

O design compacto e leve faz com que este

aparador para a família se movimente com

facilidade sobre a cabeça. Não importa se

você está cortando os cabelos dos adultos ou

das crianças, o formato ergonômico foi

elaborado para facilitar as manobras e para

controle perfeito, resultando em conforto

durante o corte de cabelos.

Uso potente com ou sem fio

Utilize o aparador com fio ou sem fio para

máxima potência e liberdade, com 60 minutos

de uso sem fio após 8 horas de carregamento.

Fácil de limpar

Basta abrir a cabeça de corte e usar a escova

de limpeza fornecida para remover os cabelos

soltos.

Feito para durar

Todos os nossos produtos de cuidados

masculinos foram desenvolvidos para durar.

Eles vêm com uma garantia mundial de dois

anos, além de compatibilidade universal de

voltagem.

Não é necessário lubrificar

Não é necessário lubrificar, o que facilita a

manutenção e economiza o seu tempo.
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Especificações

Sistema de corte

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Número de ajustes de altura dos pelos: 11

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: De 3

a 21 mm

Largura do cortador: 41 mm

Precisão (distância entre os ajustes): Por 2

mm

Fácil de usar

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Limpeza: Limpeza a seco com escova

Sistema de energia

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Tempo de carregamento: 8 horas

Tipo da bateria: NiMH

Serviço

Garantia: Dois anos de garantia
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