
"Faça você mesmo"

 
Lâminas em aço inoxidável

14 ajustes de altura

60 min. uso s/ fio/1 h de carga

Estojo e acessório p/ raspar o
cabelo

 

QC5580/15

Raspe a própria cabeça - mesmo nas áreas de

difícil alcance

com a cabeça giratória de 180°

A exclusiva cabeça giratória de 180° do aparador de cabelo da Philips facilita o

alcance até mesmo nas regiões mais difíceis, para que você possa obter um corte

uniforme e preciso. Além disso, é possível encaixar o acessório de barbear para

um acabamento suave.

Design de fácil alcance

Cabeça giratória de 180° para fácil alcance.

Acessório para raspar a cabeça e deixá-la com um acabemento perfeito.

Desempenho

14 ajustes de comprimento de 0 a 15 mm.

Pente de precisão para um estilo de cabelo à escovinha.

Até 60 minutos de uso sem fio após 1 hora de carregamento.

Garantia de dois anos, tensão universal

Fácil de usar

Pentes e pontas arredondadas para evitar irritação na pele

Lâminas autoafiadoras

Uso com ou sem fio

Alça de borracha para maior controle

A luz indica o status da bateria

Totalmente lavável para facilitar a limpeza
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Destaques

Cabeça giratória de 180°

A cabeça giratória proporciona total controle

sobre o ângulo do aparador, para que você

possa alcançar as áreas mais difíceis com

facilidade.

Acessório para raspar a cabeça

Obtenha um resultado perfeito e suave sem

arranhões ou cortes. Basta encaixar a cabeça

de corte para um acabamento sem falhas.

14 ajustes de comprimento

Gire o botão de zoom integrado localizado

abaixo da cabeça do cortador e selecione o

ajuste de altura desejado. Dois pentes

fornecem ajustes de altura entre 1 mm a 15

mm, com 2 mm precisos entre cada

comprimento. Use o pente de precisão

especial para um corte baixo ou o cortador sem

o pente para um resultado rente de 0,5 mm.

Pente de precisão

Precisão extra para penteados muito curtos

com um pente especial (ajustes de altura entre

0,5 mm a 3 mm, com etapas de 0,5 mm).

Suave no contato com a pele

As lâminas e os pentes arredondadas foram

projetados para evitar arranhões na pele e

oferecer uma experiência mais agradável.

Uso potente com ou sem fio

Use-o com ou sem fio.

Lâminas autoafiadoras

As lâminas em aço inoxidável autoafiadoras

permanecem afiadas por mais tempo e

garantem um excelente desempenho de corte.

Energia NiMh

Use com ou sem fio para flexibilidade. A

potente bateria NiMh dura até 60 minutos

após 1 hora de carregamento. Um rápido

carregamento de 10 minutos proporciona 10

minutos de corte. Dessa forma, o aparelho está

sempre pronto para usar.

Luz da bateria

A luz indicadora fica branca quando a bateria

está cheia e pisca na cor laranja quando

restam apenas 10 minutos de uso.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Sistema de corte

Largura do cortador: 41 mm

Número de ajustes de altura dos pelos: 14

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 0 -

15 mm

Precisão (distância entre os ajustes): 2 mm

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Acessório para raspar totalmente os cabelos:

0 mm

Pente grande: 3 - 15 mm

Pente de precisão: 1-3 mm

Fácil de usar

Anel de ajuste de altura

Lavável em água corrente

Pentes-guias ajustáveis

Visor: Indicador de carga

Sistema de energia

Tipo da bateria: NiMH

Tempo de carregamento: 1 hora

Tempo de funcionamento: Até 60 minutos

Utilização: Com fio/sem fio

Design

Formato: Design ergonômico

Acessórios

Estojo de transporte

Escova de limpeza

Acessório para raspar totalmente os cabelos

Embalagem de óleo

Serviço

Garantia internacional de dois anos
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