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Lâminas em titânio

12 regulações de comprimento

75 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Pente, tesoura e bolsa de
arrumação

 

QC5380/80 Potência Profissional
Este aparador de cabelo potente da Philips corta até o cabelo mais grosso,

graças às suas lâminas em titânio, ao botão turbo e à bateria de iões de lítio

potente. Um carregamento rápido fornece energia suficiente para 75 minutos de

autonomia sem fios.

Potência Profissional

Botão de potência turbo aumenta a velocidade de corte

Performance

Desempenho de corte superior com lâminas revestidas a titânio

Até 75 min. de autonomia sem fios após carregamento rápido de 1 hora.

Fácil de utilizar

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

Cabeça com abertura simples facilita a limpeza em água corrente

Indica o estado da bateria

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

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

Inclui tesouras, pente e estojo de alta qualidade

Pente especial para um corte rápido muito curto de 1 mm



Aparador QC5380/80

Destaques

Lâminas em titânio

Lâminas em titânio avançadas para um

desempenho de corte superior e para se

manterem afiadas durante muito tempo

Fabricado 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.

100% à prova de água

Basta abrir a cabeça e enxaguar com água

corrente para limpar.

Segue cada curva

O aparador de cabelo segue suavemente os

contornos da sua cabeça para um corte mais

rápido, uniforme e confortável.

Pente muito curto de 1 mm

Precisão extra com o pente muito curto de

1 mm para penteados extra curtos.

Luz da bateria

A luz mantém-se continuamente acesa para

indicar uma bateria completa e fica

intermitente a cor de laranja quando restam

cerca de 10 minutos de utilização.

12 pos. bloqueio comprimento de corte

Dois pentes fornecem regulações de

comprimento de 1 mm a 21 mm, com

exactamente 2 mm de intervalo entre cada

comprimento. Pode utilizá-lo com o pente

especial para corte muito curto…. Ou pode

utilizá-lo sem pente para um corte rente de

0,5 mm.

Estojo de alta qualidade e acessórios

Inclui tudo o que necessita para um corte de

cabelo profissional em casa. O pente e as

tesouras estão incluídos, bem como uma bolsa

de alta qualidade para manter o aparador de

cabelo e os acessórios guardados juntos e de

forma segura.

Potência turbo

O botão de potência turbo aumenta a

velocidade de corte para um corte perfeito

mesmo do cabelo mais grosso.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Sistema de corte

Material das lâminas: Aço inoxidável com

revestimento em titânio

Largura lâmina: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 12

Gama de regulações de comprimento: 0,5 -

21 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Fácil de utilizar

100% lavável: Limpar em água corrente

Pente para corte rente de 1 mm

Visor: Indicador de carga

Pente 2D especializado

Alimentação

Botão turbo

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de carga: 1 hora

Tempo de utilização: Até 75 minutos

Design

Fáceis de segurar: Painéis laterais

Formato: Ergonómico

Acessórios

Escova de limpeza

Estojo de arrumação e viagem de alta

qualidade: tesouras e pente

Assistência

2 anos de garantia mundial
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