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Crie o seu próprio estilo

Este conjunto de barbear profissional Philips é a mais recente ferramenta de corte

para criar o estilo certo para qualquer ocasião.

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

Crie o estilo que procura

9 regulações de comprimento integradas de 1 a 18 mm

Pente para barba e bigode com 9 regulações de comprimento

Aparador grande para barba e cabelo

Pente aparador com 9 regulações de comprimento

Aparador para nariz e orelhas para aparar pêlos indesejados

Aparador de precisão para criar e manter as suas linhas

Proporciona uma potência ideal

Utilização sem fios para liberdade máxima

Suporte de carga para uma arrumação prática



Conjunto de barbear QG3080/10

Destaques Especificações

Pente de seguimento de contornos

O pente de seguimento de contorno ajusta-se

a todas as curvas para proporcionar resultados

rápidos e confortáveis.

Lâminas auto-afiáveis

As revolucionárias lâminas em forma de onda

e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para

um resultado preciso e uniforme.

9 regulações de comprimento integradas

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Pente para barba e bigode

Aparar a sua barba exactamente ao seu gosto.

Aparador grande

A utilização do aparador grande sem o pente

resulta numa aparência de barba por fazer.

Pente aparador de cabelo

Cortar o seu cabelo a comprimentos diferentes,

para o manter arranjado e modelado.

Aparador para o nariz e orelhas

Um complemento obrigatório ao seu conjunto

de higiene para eliminar pêlos indesejados.

Aparador de precisão

Crie qualquer penteado que desejar com

precisão.

Apenas utilização sem fios

Utilização sem fios para liberdade máxima

Suporte de arrumação e carga

O suporte de carga permite uma prática

arrumação e garante que o aparelho está

completamente carregado e pronto a utilizar

 

Crie o estilo que procura

Acessórios de estilo: Pente aparador de

cabelo, 9 posições

Desempenho

Tamanho do aparador: 21-32 mm

Alimentação

Utilização: Apenas sem fios

Tempo de carga: 10 horas

Tempo de utilização: 35 minutos

Manutenção

Lubrificação: As lâminas não necessitam de

lubrificação

Limpeza: Escova de limpeza

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de carga
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