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Topo de gama

Elemento de corte de dupla
face

 
QC5770

Cortes profissionais em casa
com aparador de dupla face e precisão de 1 mm

O aparador de cabelo Philips oferece-lhe a máxima precisão graças às suas regulações de comprimento de

1 mm e ao aparador de precisão integrado. O pente guia de contornos 3D garante o conforto da pele. E o pente

de desbaste do cabelo cria um corte com aparência natural.

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos 3D para rapidez e conforto

Tecnologia de carbono-diamante (DLC) mantém-se afiada durante mais tempo

Lâminas e pente suaves para não arranhar a pele

Proporciona uma fácil utilização

Visor multifuncional para controlo total

Estojo de armazenamento para proteger todos os itens

Proporciona uma potência ideal

Utilização com e sem fios para máxima potência e liberdade

Bateria de iões de lítio potente para consumo de energia optimizado



aparador QC5770/80

Destaques Especificações

Pente guia de contornos 3D

O pente exclusivo de seguimento de contornos

tridimensionais segue fielmente todas as

curvas, proporcionando-lhe resultados rápidos

e confortáveis.

Utilização com e sem fios

Utilize o nosso aparador Philips com ou sem

fios com a bateria recarregada para potência e

liberdade máximas.

Tecnologia de carbono-diamante (DLC)

A tecnologia inovadora de carbono-diamante

garante que o elemento de corte se mantém

afiado durante mais tempo.

Visor multifuncional

O visor multifuncional apresenta o estado da

bateria, a regulação de comprimento

seleccionada em milímetros e se a opção de

desbaste do cabelo está activada ou

desactivada

Potente bateria de iões de lítio

Este produto tem uma bateria de iões de lítio

potente com carga rápida para poder carregar o

produto em apenas 1 hora para 50 minutos de

utilização.

Estojo de armazenamento

O estojo de alta qualidade proporciona uma

solução de armazenamento para todos os

acessórios e protege-os contra danos

Suave para a pele

As extremidades arredondas únicas das

lâminas e pentes evitam arranhar a pele.

 

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41/15 mm

Número de regulações de comprimento: 38

Gama de regulações de comprimento: até

42 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): de 1 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Pontas arredondadas: Suave para a pele

Fácil de utilizar

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Alimentação

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Tempo de carga: 1 hora

Tempo de utilização: 60 minutos

Design

Formato: Ergonómico

Acessórios

Escova de limpeza

Pente de cabelo

Assistência

2 anos de garantia mundial

Acessórios

Pente de desbaste do cabelo

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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