
aparador para auto-
utilização

 
Lâminas em aço inoxidável

14 regulações de comprimento

60 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Estojo e acessório para rapar o
cabelo

 

QC5580/32 Rape o seu próprio cabelo - mesmo em zonas

difíceis de alcançar

com cabeça rotativa a 180°

A cabeça rotativa a 180° exclusiva facilita o alcance até das zonas mais difíceis,

para poder cortar o seu próprio cabelo sempre de forma perfeitamente uniforme

e precisa. Ou pode encaixar o acessório para rapar o cabelo para um

acabamento totalmente liso.

Design para alcance fácil

Cabeça rotativa a 180° para um fácil alcance.

Acessório para rapar o cabelo para um acabamento perfeitamente liso.

Performance

14 posições de bloqueio de comprimento fáceis, de 0 a 15 mm.

Pente de precisão para um corte muito curto.

Até 60 minutos de autonomia sem fios após 1 hora de carregamento.

Garantia de 2 anos, voltagem mundial

Fácil de usar

As pontas e os pentes arredondados evitam a irritação da pele

Lâminas auto-afiáveis

Utilização com e sem fios

Pega em borracha para máximo controlo

A luz da bateria apresenta o estado da bateria

Totalmente lavável para uma limpeza fácil
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Destaques

Cabeça rotativa a 180°

A cabeça rotativa confere-lhe um controlo total

sobre o ângulo do aparador, permitindo-lhe

virar a cabeça para alcançar até as áreas mais

difíceis com toda a facilidade.

Acessório para rapar o cabelo

Rape o cabelo de forma totalmente suave e

sem cortes. Basta encaixar o acessório para

rapar o cabelo para um resultado sempre

impecável.

14 pos. bloqueio comprimento de corte

Movimente a roda para aumentar e diminuir o

comprimento integrada sob a cabeça do

aparador para seleccionar e bloquear a

regulação de comprimento que pretende. Dois

pentes fornecem regulações de comprimento

de 1 mm a 15 mm, com exactamente 2 mm de

intervalo entre cada comprimento. Utilize o

pente de precisão especial para um corte

muito curto... ou utilize o aparador sem pente

para um corte rente de 0,5 mm.

Pente de precisão

Precisão extra para cortes extra curtos com um

pente dedicado (regulações de comprimento

de 0,5 mm a 3 mm, com intervalos de

0,5 mm).

Suave para a pele

As extremidades arredondadas das lâminas e

pentes são concebidas para evitar arranhar a

pele e para aparar com maior conforto.

Utilização com fios e sem fios potente

Utilize com ou sem fios.

Lâminas auto-afiáveis

As lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

mantêm-se afiadas durante mais tempo e

asseguram um desempenho de corte superior.

Energia NiMh

Utilize com ou sem cabo para maior

flexibilidade. A bateria NiMh potente dura até

60 minutos depois de um carregamento de 1

hora. Um carregamento rápido de 10 minutos

fornece-lhe 10 minutos de autonomia para o

aparador estar sempre pronto a usar.

Luz da bateria

A luz da bateria acende-se a branco quando

está cheia e fica intermitente a laranja quando

tem energia para 10 minutos de utilização.

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

Largura lâmina: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 14

Gama de regulações de comprimento: 0-15

mm

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Acessório para rapar o cabelo: 0 mm

Pente grande: 3-15 mm

Pente de precisão: 1-3 mm

Fácil de usar

Anel de regulação do comprimento: Ajusta

facilmente as regulações do comprimento

Lavar com água corrente

Pentes guia ajustáveis

Visor: Indicador de carga

Alimentação

Tipo de bateria: NiMH

Tempo de carga: 1 hora

Tempo de utilização: até 60 minutos

Utilização: Com fios/sem fios

Design

Formato: Design ergonómico

Acessórios

Bolsa para arrumação

Escova de limpeza

Acessório para rapar o cabelo

Lubrificante na embalagem

Assistência

2 anos de garantia mundial
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