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aparador de cabelo Headgroom é a forma mais fácil para conseguir autonomamente um aparar 

ciso ou uma cabeça macia com cabelo rapado. Os acessórios exclusivos rotativos a 180° facilitam 

lcance de todas as áreas da sua cabeça, para rapar ou aparar o cabelo de forma suave e sem cortes.

Fácil de utilizar
• Garantia de 2 anos, voltagem mundial.
• 100% à prova de água para uma limpeza fácil
• A luz da bateria apresenta o estado da bateria
• 60 minutos de autonomia sem fios após um carregamento rápido de 1 hora.
• Inclui espelho de mão e bolsa para arrumação

Auto-utilização
• Acessório para rapar o cabelo para um corte suave e preciso
• 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.
• 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
• Fácil de selec. e bloquear em 14 regulações de comprimento - 0 mm a 15 mm



 14 posições de bloqueio de 
comprimento
Utilize a roda para seleccionar e bloquear a 
regulação de comprimento pretendida. Dois pentes 
ajustáveis fornecem regulações de comprimento de 
0 mm a 15 mm, com exactamente 2 mm de intervalo 
entre cada comprimento no pente principal 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.

Cabeça rotativa a 180°
Torna o aparar ou rapar do seu próprio cabelo mais 
simples do que nunca. Basta seleccionar o melhor 
ângulo para alcançar confortavelmente todas as 
zonas da sua cabeça sem precisar de ajuda.

Acessório p/ rapar cabelo (hig. masc.)
Rape o seu próprio cabelo de forma simples e 
confortável. Este garante um corte suave sem golpes 
e ferimentos.

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.

Oferta de espelho e bolsa
O espelho de mão oferece uma melhor visibilidade 
ao aparar ou rapar a parte posterior da sua cabeça. 
A bolsa armazena o aparador e os acessórios juntos 
de forma segura.

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.
QC5550/15

Destaques
Data de publicação  
2013-01-24

Versão: 13.6.1

EAN: 08 71010 35293 78

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Acessórios
• 2 pentes guia
• Acessório para rapar o cabelo
• Escova de limpeza
• Espelho
• Bolsa para arrumação

Sistema de corte
• Tipo de pente: Seguimento de contornos
• Largura da unidade de corte: 41 mm
• Número de regulações de comprimento: 11
• Precisão (tamanho dos intervalos): a cada 2 mm
• Gama de regulações de comprimento: 0-15 mm
• Acessório para rapar o cabelo (0 mm)

• Pente de precisão (1 a 3 mm)
• Pente pequeno (3 a 15 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 pilhas: Iões de lítio
• Tempo de carga: 1 hora
• Tempo de utilização: 60 minutos
• Utilização: Com fios/sem fios
•

Especificações
Acess. p/ rapar cabelo de auto-utiliz.
60 min. de autonomia Acess. p/ rapar cabelo de encaixe 
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