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revolucionária tecnologia MicroBlade foi projetada para fornecer uma precisão 
omparável, criando exatamente o visual que você tem em mente.

Melhor desempenho para um visual excelente
• Tecnologia MicroBlade: precisão incomparável
• Mais afiado do que titânio*: lâminas em aço inoxidável temperado para uma vida útil longa

Total facilidade de uso
• 100% à prova d'água para uso durante o banho e fácil limpeza

Crie o visual que desejar
• Nove acessórios para criar o estilo que você desejar da cabeça aos pés



 100% à prova d'água

100% à prova d'água para fácil utilização e limpeza.

Tecnologia MicroBlade

A revolucionária tecnologia MicroBlade foi projetada 
para fornecer cortes com precisão, criando o visual 
exato que você tem em mente.

Mais afiado do que titânio*

As lâminas auto-afiadoras em aço inoxidável 
temperado são mais afiadas do que titânio*.

Nove acessórios

A Philips oferece um novo kit para raspar e aparar os 
pêlos que permite criar o estilo que você desejar, da 
cabeça aos pés e com uma precisão superior. Você 
ficará orgulhoso com o resultado perfeito!
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Sistema de corte
• Número de ajustes de altura: 9
• Lâminas auto-afiadoras em aço inoxidável
• Elemento de corte: Lâminas em aço inoxidável

Fácil de usar
• Ajustes fixos de altura
• Para guardar o aparelho: Base de apoio
• Sem necessidade de manutenção nem lubrificação
• Uso molhado e seco: 100 % à prova d'água para 

fácil utilização e limpeza
• Lavável em água corrente

Sistema de energia
• Tempo de carregamento: 10 horas
• Tempo de funcionamento: 35 minutos
• Utilização: Somente sem fio

Acessórios
• Escova de limpeza

Serviço
• Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar
• Estilos: Barba curta, Barba desenhada, Cavanhaque, 

Bigode, Costeletas, Corte de cabelo, Penteados 
elaborados, Sobrancelhas modeladas

Acessórios
• Pente para sobrancelhas com quatro alturas
• Pente para barba e bigode com nove posições
• Cortador de cabelos com nove alturas
• Lâmina do aparador com tamanho perfeito: 32 mm
• Raspador com microlâmina: 21 mm
• Microaparador: 8 mm
• Aparador de pêlos do nariz e orelhas
• Aparador preciso: 21 mm
•

Especificações
Kit para raspar e aparar os pêlos
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