
aparador para auto-
utilização

Do-It-Yourself
clipper

 
Lâminas em aço inoxidável

20 Regulações de comprimento

60 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Pente muito curto de precisão

 

QC5530

Rape o seu próprio cabelo - mesmo em zonas

difíceis de alcançar

com cabeça rotativa a 180°

A cabeça rotativa a 180° exclusiva deste aparador de cabelo da Philips facilita o

alcance de todas as áreas da sua cabeça, para aparar o cabelo sempre

uniformemente. Apare o seu cabelo sempre com precisão de forma autónoma.

Fácil de utilizar

A luz da bateria apresenta o estado da bateria

60 minutos de autonomia sem fios após um carregamento rápido de 1 hora.

Garantia de 2 anos, voltagem mundial.

100% à prova de água para uma limpeza fácil

Auto-utilização

Cabeça rotativa a 180° para um fácil alcance

Desempenho suave para a pele

Lâminas do aparador de alto desempenho e suaves para a pele

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

Fácil de seleccionar e bloquear em 20 regulações de comprimento - 1 mm a 30 mm

Pente de precisão com 5 posições de bloqueio de comprimento - 1 mm a 3 mm

Aparador de precisão para detalhes subtis e para aperfeiçoar o seu estilo



aparador para auto-utilização QC5530/15

Destaques Especificações

20 posições de bloqueio do comprimento

Utilize a roda para seleccionar e bloquear a

regulação de comprimento pretendida. Três

pentes ajustáveis fornecem regulações de

comprimento de 1 mm a 30 mm, com

exactamente 2 mm de intervalo entre cada

comprimento nos pentes principais e 0,5 mm

de intervalo entre cada comprimento no pente

de precisão. Também pode utilizá-lo sem

pente para um corte rente de 0,5 mm.

Luz da bateria

A luz da bateria acende-se a verde quando

está cheia e fica intermitente a laranja quando

tem energia para 10 minutos de utilização.

Segue cada curva

O aparador de cabelo segue suavemente os

contornos da sua cabeça para um corte mais

rápido, uniforme e confortável.

Aliment. por bateria de iões de lítio

A carga da bateria de iões de lítio potente dura

60 minutos depois de um carregamento de 1

hora. Um carregamento rápido de 10 minutos

proporciona-lhe 10 minutos de tempo de

funcionamento, por isso está sempre pronto a

usar.

Pente de precisão (hig. masc. 2012)

O pente adicional proporciona-lhe regulações

de comprimento extra de 1 mm a 3 mm, com

intervalos precisos de 0,5 mm entre cada

comprimento.

Aparador de precisão

Perfeito para cortar nas áreas difíceis de

alcançar, como à volta das patilhas, por baixo

do nariz ou à volta da boca. Este foi concebido

para cortar a barba muito rente enquanto

protege a sua pele. E o seu tamanho pequeno

permite-lhe ver o que está a fazer - para linhas

finas e detalhes.

Fabricadas para durar

Todos os nossos produtos de cuidado para

homem são fabricados para durar. Estes

possuem uma garantia mundial de 2 anos e

compatibilidade mundial com a voltagem.

Assistência

2 anos de garantia mundial

Acessórios

3 pentes guia

Escova de limpeza

Sistema de corte

Tipo de pente: Seguimento de contornos

Largura da unidade de corte: 41 mm

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Número de regulações de comprimento: 18

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Gama de regulações de comprimento: de 3 a

30 mm

Pente pequeno (3 a 15 mm)

Pente grande (18 a 30 mm)

Design

Formato: Ergonómico

Fácil de utilizar

Anel de regulação do comprimento

Pentes guia ajustáveis

Lavar com água corrente

Visor: Indicador de carga

Alimentação

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de carga: 1 hora

Tempo de utilização: 60 minutos

Utilização: Com fios/sem fios
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