
 

 

Philips
Aparador de cabelo Faça 
Você Mesmo

• 60 min de aparagem
• Pentes para raspar o cabelo

QC5550/15

F
O
a c
da
aça você mesmo
 aparador Headgroom é a maneira mais fácil de aparar com precisão ou raspar suavemente 
abeça. Os exclusivos acessórios giratórios em 180° facilitam o alcance a todas as regiões 
 cabeça, garantindo uma aparagem confortável sem arranhões ou cortes.

Fácil de usar
• Garantia de dois anos, tensão mundial.
• 100% à prova d'água para facilitar a limpeza
• A luz indica o status da bateria
• 60 minutos de uso sem fio após uma hora de carga.
• Vem com espelho portátil e estojo para armazenamento

Faça você mesmo
• Acessório para raspar os cabelos de modo confortável e preciso
• Cabeça giratória de 180° para fácil alcance

Desempenho confortável para a pele
• Aparador com lâminas de alto desempenho confortáveis para a pele
• O pente segue todas as curvas da cabeça.
• Pente de precisão com cinco ajustes de comprimento - 1 mm a 3 mm
• Aparador de precisão para detalhes precisos que definem o visual
• Fácil de selecionar e travar em 14 ajustes de comprimento - 0mm a 15mm



 14 ajustes de comprimento
Gire o anel para selecionar e travar o ajuste de 
comprimento desejado. Os dois pentes ajustáveis 
oferecem ajustes de comprimento entre 0mm e 
15mm, com exatamente 2mm entre cada 
comprimento do pente principal e 0,5mm entre cada 
comprimento do pente de precisão. Você também 
pode usar o aparelho sem pente para uma aparagem 
rente à pele de 0,5mm.

Cabeça giratória de 180°
Facilita ainda mais aparar e raspar seu cabelo. Basta 
usar o aparelho no ângulo certo para alcançar de 
modo confortável todas as partes da cabeça sem 
precisar de ajuda.

Acessório para raspar o cabelo 
(aparagem)
Raspe a cabeça com conforto e facilidade. Garante 
uma aparagem sem cortes e arranhões.

Luz da bateria
A luz indicadora de bateria acende na cor verde 
quando a bateria está cheia e pisca na cor laranja 
quando restam apenas 10 minutos de uso.

Estojo e espelho de brinde
O espelho portátil proporciona maior visibilidade 
durante a aparagem ou a raspagem da nuca. O estojo 
armazena o cortador de cabelo e os acessórios com 
segurança.

Segue todas as curvas
O aparador segue suavemente os contornos da 
cabeça para um corte rápido, uniforme e 
confortável.

Bateria de íon de lítio
A potente bateria de íon de lítio dura 60 minutos 
após uma hora de carregamento. Um rápido 
carregamento de 10 minutos proporciona 10 
minutos de corte. Dessa forma, o aparelho está 
sempre pronto para usar.

Pente de precisão (Aparagem 2012)
O pente adicional oferece mais ajustes de 
comprimento de 1mm a 3mm, com 0,5mm de 
distância entre cada comprimento.

Aparador de precisão
Perfeito para áreas difíceis de alcançar, como 
próximo às costeletas, embaixo do nariz e em torno 
da boca. Ele foi desenvolvido para cortar rente à 
pele, além de protegê-la. Com tamanho compacto, 
ele facilita na hora de ver o que você está fazendo: 
criar linhas e detalhes precisos.

Feito para durar
Todos os nossos produtos de cuidados masculinos 
foram desenvolvidos com resistência. Eles vêm com 
uma garantia mundial de dois anos e são compatíveis 
com a tensão mundial.
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Serviço
• Garantia internacional de dois anos

Acessórios
• Dois pentes-guias
• Acessório para raspar totalmente os cabelos
• Escova de limpeza
• Espelho
• Estojo para armazenamento

Sistema de corte
• Tipo de pente: Ajustável aos contornos
• Largura do cortador: 41 mm
• Número de ajustes de altura dos pelos: 11
• Precisão (distância entre os ajustes): 2 mm
• Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 0 a 15 mm
• Acessório para raspar totalmente os cabelos (0 

mm)

• Pente de precisão (1 a 3 mm)
• Pente pequeno (3 a 15 mm)

Design
• Formato: Ergonômico

Fácil de usar
• Anel de ajuste de altura
• Pentes-guias ajustáveis
• Lavável em água corrente
• Display: Indicador de carga

Sistema de energia
• Tipo de bateria: Íon de lítio
• Tempo de carregamento: 1 hora
• Tempo de funcionamento: 60 minutos
• Utilização: Com fio/sem fio
•

Especificações
Aparador de cabelo Faça Você Mesmo
60 min de aparagem Pentes para raspar o cabelo
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