
Conjunto de barbear

Multigroom

 
35 min. de autonomia

Utilizar na barba, nariz, orelhas

 

QG3030/10 Crie o seu próprio estilo
Conjunto de barbear 4 em 1

Conjunto de barbear 4 em 1 da Philips com um novo desempenho melhorado e

um aparador suave para a pele para utilizar no nariz, nas orelhas, nas

sobrancelhas e na barba. Concebido para criar qualquer estilo que desejar com

uma precisão excelente, proporcionando-lhe aquele sentimento de orgulho por

um resultado final perfeito.

A maior eficácia agradável ao tacto

Extremidades mais afiadas para um melhor desempenho de corte

Protecção arredondada é mais suave e desliza melhor pela pele

Sem fio recarregável

Proporciona uma fácil utilização

Acessórios laváveis

Crie o estilo que procura

Aparador grande para barba e cabelo

Aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas

Pente para barba e bigode com 9 posições



Conjunto de barbear QG3030/10

Destaques

Aparador grande

A utilização do aparador grande sem o pente

resulta numa aparência de barba de 3 dias.

Novas extremidades mais afiadas

Extremidades mais afiadas proporcionam um

melhor desempenho de corte para resultados

mais rápidos e melhores

Protecção arredondada

As pontas arredondadas do aparador evitam

que a pele seja arranhada proporcionando um

maior conforto

Acessórios laváveis

Acessórios laváveis para uma limpeza rápida e

cómoda.

Tempo de carregamento e autonomia

Carregamento de 10 horas para até 35 minutos

de autonomia sem fios

Aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas

Para aparar facilmente pêlos indesejados sem

dor.

Pente para barba e bigode, 9 posições

Nove posições de regulação do comprimento

para aparar os seus pêlos faciais exactamente

como desejar, com este aparador Philips.
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Especificações

Fácil de utilizar

Húmido & Seco: Acessórios laváveis

Alimentação

Tipo de pilhas: NiMH

Tempo de carga: 10 horas

Tempo de utilização: 35 minutos

Utilização: Apenas sem fios

Voltagem universal: 100-240 V

Acessórios

Suporte de carga

Bolsa para arrumação

Crie o estilo que procura

Acessórios de estilo: Pente para barba e

bigode

Número de regulações de comprimento: 9

regulações de comprimento seguras

Anexos

Lâmina do aparador de tamanho total

Aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas

Manutenção

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Lubrificação: As lâminas não necessitam de

lubrificação
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