
Conjunto de barbear

QG3193

Escolha o seu estilo
Conjunto de barbear 9 em 1

A tecnologia revolucionária MicroBlade foi concebida para lhe proporcionar uma precisão sem precedentes

para obter exactamente o visual que pretende.

A maior eficácia agradável ao tacto

Tecnologia MicroBlade para uma precisão sem precedentes

Mais afiado que titânio*: lâminas em aço endurecido p/ uma longa durabilidade

Crie o estilo que procura

9+ acessórios para criar qualquer estilo que desejar da cabeça aos pés

Proporciona uma fácil utilização

100% à prova de água para utilização no chuveiro e limpeza fácil



Conjunto de barbear QG3193/00

Destaques Especificações

Tecnologia MicroBlade

A tecnologia revolucionária MicroBlade foi

concebida para lhe proporcionar uma precisão

sem precedentes para obter exactamente o

visual que pretende.

Mais afiado que o Titânio*

As lâminas auto-afiáveis em aço inoxidável

endurecido são mais afiadas do que titânio*.

9+ acessórios

A Philips apresenta-lhe um novo conjunto de

barbear e aparar, que lhe permite criar

qualquer estilo que desejar da cabeça aos pés

com uma precisão superior, proporcionando-

lhe aquele sentimento de orgulho por um

resultado final perfeito

100% à prova de água

100% à prova água para utilização e limpeza

fáceis.

Crie o estilo que procura

Acessórios de estilo: Pente para barba e

bigode, Máq.barbear-Mini, Aparador para o

nariz e orelhas, Pente aparador de cabelo, 9

posições, Pente para sobrancelhas

Número de regulações de comprimento: 9

regulações de comprimento seguras

Desempenho

Modelação: Aparador de precisão

Alimentação

Utilização: Apenas sem fios

Tempo de carga: 10 horas

Tempo de utilização: 35 minutos

Manutenção

Lubrificação: As lâminas não necessitam de

lubrificação

Garantia: 2 anos de garantia mundial

Fácil de utilizar

Armazenamento: Suporte
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