
 

 

Philips Multigroom
Kit para raspar e aparar os 
pelos

• Aparagem de 35 minutos
• Uso no cabelo e no rosto

QG3250/32
Modelagem completa para os pelos masculinos
Com aparador mais preciso e suave para a pele
Barbeador Philips Multigroom para a modelagem completa da barba, com aparador de 
alto desempenho confortável para a pele. Desenvolvido para criar qualquer estilo 
desejado com extrema precisão, oferecendo excelentes resultados.

Fácil de usar
• Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo
• Suporte para carregamento e estojo: sempre carregado
• 35 minutos de uso sem fio após 10 horas de carregamento
• Facilmente lavável

Desempenho confortável para a pele
• Aparador com lâminas de alto desempenho confortáveis para a pele

Modelagem completa para os pelos masculinos
• Pente para barba e bigode com nove ajustes de altura
• Aparador grande para linha do pescoço, costeletas e queixo.
• Pente para aparar com 9 ajustes de altura
• Minibarbeador para um acabamento rente nas bordas de sua barba
• Aparador de precisão para nariz, ouvidos e sobrancelhas
• Aparador de precisão para detalhes precisos que definem o visual



 Pente para barba e bigode
O pente para barba e bigode se encaixa no aparador 
grande e possui 9 ajustes diferentes de altura para 
você manter sua barba na altura que preferir.

Feito para durar
Todos os nossos produtos de cuidados masculinos 
são desenvolvidos para durar. Eles vêm com dois 
anos de garantia mundial, compatibilidade com 
tensão universal e não precisam ser lubrificados.

Aparador grande
Use o aparador grande para retoques e crie linhas 
perfeitas na sua barba. Você também pode usá-lo 
sem o pente para criar um visual de 3 dias sem fazer 
a barba.

Pente para aparar
O pente aparador se encaixa no aparador 
extragrande e possui 9 ajustes diferentes de altura 
para você manter seu corte de cabelo arrumado e 
com estilo.

Minibarbeador
Use o minibarbeador depois de aparar as bordas de 
sua barba para um visual rente e limpo.

Aparador de pelos do nariz
Use o aparador de precisão no nariz, nas orelhas e 
sobrancelhas para remover pelos indesejados.

Aparador de precisão
Use o aparador de precisão para criar linhas finas e 
detalhes que definem o seu estilo.

Recarregável
A bateria dura 35 minutos depois de 10 horas de 
carregamento. Um carregamento rápido de 10 
minutos proporciona 10 minutos de uso. Dessa 
forma, o aparelho está sempre pronto para usar.

Acessórios laváveis

Retire os acessórios e lave-os em água corrente.
QG3250/32

Destaques
• Ferramentas de modelagem: Pente do cotador 
Fácil de usar
• Uso no banho ou a seco: Acessórios laváveis

Sistema de energia
• Tipo de bateria: NiMH
• Tempo de carregamento: 10 horas
• Tempo de funcionamento: 35 minutos
• Utilização: Somente sem fio
• Tensão mundial: 100-240 V

Acessórios
• Suporte para carregamento
• Estojo para armazenamento

Crie o visual que desejar

com 9 ajustes, Pente para barba e bigode
• Número de ajustes de altura dos pelos: Nove 

ajustes fixos de altura

Acessórios
• Lâmina do aparador com tamanho perfeito: 32 mm
• Minibarbeador
• Aparador de precisão: 21 mm
• Aparador de pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas

Manutenção
• Garantia: Garantia internacional de dois anos
• Lubrificação: As lâminas não precisam ser 

lubrificadas
•
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