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Com pente de seguimento de
contornos

 

QC5339

Precisão máxima, esforço mínimo
Sistema avançado de seguimento de contornos

Este aparador de cabelo recarregável da Philips tem um anel para aumentar e

diminuir o comprimento patenteado para garantir uma regulação simples do

comprimento. A precisão extra e o pente de seguimento de contornos garantem

um corte mais rápido e mais confortável.

Precisão máxima

Pente de seguimento de contornos avançado para rapidez e conforto

Lâminas e pentes suaves para a pele são delicados

Precisão profissional: 40 bloqueios das regulações de comprimento de precisão

Esforço mínimo

Pentes guia ajustáveis para maior comodidade

100% lavável para uma limpeza fácil

Sistema de alimentação eficiente: 8 horas/60 minutos

Utilização com e sem fios

Carregamento da bateria, indicação de bateria carregada e fraca

Lâminas auto-afiáveis

Não necessita de lubrificação
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Destaques

Pente de seguimento de contornos

O pente 2D segue suavemente os contornos

da sua cabeça para um corte de cabelo suave,

uniforme e confortável.

Suave para a pele

As extremidades arredondadas das lâminas do

aparador Philips e os seus pentes são

concebidos para evitar arranhar a pele e para

uma experiência mais confortável.

Pentes guia ajustáveis

Seleccione e regule facilmente o comprimento

de cabelo desejado sem o incómodo da

mudança de acessórios.

100% lavável

Lave o aparador de cabelo Philips

comodamente em água corrente para uma

limpeza completa.

Sistema de alimentação eficiente

A bateria carrega completamente em 8 horas e

fornece energia para 60 minutos de autonomia

sem fios.

Utilização com e sem fios

Para maior flexibilidade e comodidade, o

Headgroom pode ser utilizado com ou sem o

cabo de alimentação.

Indicador de bateria

Uma indicação luminosa fica intermitente a

branco para indicar que a bateria está a

carregar e mantém-se acesa continuamente

quando está totalmente carregada.

Lâminas auto-afiáveis

As lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

mantêm-se afiadas durante mais tempo e

asseguram um desempenho de corte superior.

Não necessita de lubrificação

Não necessita de manutenção de lubrificação.

Intervalo de 40 regulações de comprimento

2 pentes proporcionam um intervalo total de

40 regulações de comprimento de 3 a 40 mm

com uma precisão de 1 mm entre cada

intervalo.
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Especificações

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 40

Gama de regulações de comprimento: 3-

42 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): de 1 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Fácil de utilizar

Anel de regulação do comprimento: Ajusta

facilmente as regulações do comprimento

Visor: Indicador de carga

Alimentação

Tipo de bateria: NiMH

Tempo de carga: 8 horas

Tempo de utilização: 60 minutos

Design

Fáceis de segurar: Painéis laterais

Formato: Ergonómico

Acessórios

Escova de limpeza

Assistência

2 anos de garantia mundial
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