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45 min. de autonomia

Precisão: 3-41 mm

 

QC5330

Cortes de cabelo sempre

uniformes

Consiga sempre um corte uniforme com o pente de seguimento de contornos. As

regulações de comprimento do aparador de cabelo Philips são fáceis de

seleccionar e de bloquear na posição correcta. Há 21 regulações de comprimento

à escolha - de 0,5 mm a 41 mm.

Fácil de utilizar

2 anos de garantia, voltagem universal, não necessita de lubrificação

Cabeça com abertura simples facilita a limpeza

45 minutos de utilização sem fios após 8 horas de carregamento

A luz da bateria apresenta o estado da bateria

Performance

Lâminas em aço auto-afiáveis de alto desempenho

Cortes de cabelo sempre uniformes

21 posições de bloqueio de comprimento, de 0,5 mm a 41 mm

O pente de seguimento de contornos segue cada curva da sua cabeça.
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Destaques Especificações

21 posições de bloqueio de comprimento

Dois pentes ajustáveis proporcionam

regulações de comprimento de 3 mm a 41 mm,

com exactamente 2 mm entre cada regulação.

Também pode utilizá-lo sem pente para um

corte rente de 0,5 mm.

Luz da bateria

A luz da bateria acende a verde, quando está

carregada.

Fabricadas para durar

Todos os nossos produtos de cuidado para

homem são fabricados para durar. Possuem

garantia mundial de 2 anos, compatibilidade

de voltagem universal e não necessitam de

lubrificação.

Fácil de limpar

Basta abrir a cabeça e utilizar a escova de

limpeza incluída para limpar os pêlos soltos.

Segue cada curva

O aparador de cabelo segue suavemente os

contornos da sua cabeça para um corte mais

rápido, uniforme e confortável.

Poderoso e sem fios

Utilize com ou sem fios. Terá 45 minutos de

autonomia sem fios após 8 horas de

carregamento.

Lâminas em aço auto-afiáveis

Há um contacto leve entre as lâminas em aço

da máquina de barbear eléctrica que permite

que estas se afiem mutuamente enquanto

apara os pêlos! As lâminas ficam

extremamente afiadas para cortar sempre os

pêlos com precisão e eficiência, mas possuem

pontas arredondadas para proteger a sua pele.

Assistência

2 anos de garantia mundial

Acessórios

Escova de limpeza

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 20

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Gama de regulações de comprimento: 3-

41 mm

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Design

Fáceis de segurar: Painéis laterais

Formato: Ergonómico

Fácil de utilizar

Pentes guia ajustáveis

Visor: Indicador de carga

Alimentação

Tipo de bateria: NiMH

Tempo de carga: 8 horas

Tempo de utilização: 45 minutos
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