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Com pente ajustável

 
QC5130

Cortes de cabelo mais simples
com um pente ajustável

Este aparador de cabelo proporciona um corte totalmente uniforme de uma

forma muito simples. O pente integrado é ajustável, o que lhe permite efectuar

um corte de qualquer comprimento sem ter de mudar o pente. Sem necessidade

de manutenção - não requer lubrificação.

A maior eficácia agradável ao tacto

Lâminas e pentes arredondados impedem que a pele seja arranhada

Regulações de comprimento de alta precisão (intervalos de 2 mm)

Proporciona uma fácil utilização

Compacto e leve para um manuseamento fácil e menos cansativo

Crie o estilo que procura

10 regulações de comprimento seguras até 21 mm

Proporciona uma potência ideal

Utilização com e sem fios para máxima potência e liberdade

40 minutos de autonomia sem fio para uma liberdade absoluta

O estilo que pretende sem mudar de pentes

Pente ajustável para todas as definições de comprimento sem incómodos



aparador QC5130/80

Destaques Especificações

Lâminas e pentes arredondados

As lâminas e pontas dos pentes são

arredondadas para evitar arranhar a pele

durante a utilização.

Compacto e leve

Compacto e leve para um manuseamento fácil

e menos cansativo

Utilização com e sem fios

Utilize o nosso aparador Philips com ou sem

fios com a bateria recarregada para potência e

liberdade máximas.

Escova ajustável

O aparador Philips tem um pente integrado

que pode ser ajustado através de uma simples

pressão. Estão disponíveis 10 regulações de

comprimento até um máximo de 21 mm.

40 minutos de autonomia sem fio

10 horas de carga para até 40 minutos de

autonomia, sem fio.

Def. de comprimento de alta precisão

As regulações de comprimentos têm intervalos

de 2 mm, para uma precisão optimizada.

10 regulações de comprimento seguras

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

 

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 10

Gama de regulações de comprimento: até

21 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Tipo de pente: Normal

Pontas arredondadas: Suave para a pele

Fácil de utilizar

Indicador de carga: 1 LED

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Alimentação

Tipo de pilhas: NiMH

Tempo de carga: 10 horas

Tempo de utilização: 40 minutos

Utilização: Com fios/sem fios

Design

Formato: Ergonómico

Acessórios

Escova de limpeza

Assistência

2 anos de garantia mundial
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