
 

 

Philips Multigroom
Conjunto de barbear

• 35 min. de autonomia
• Uso em rosto e cabelo

QG3250/32
Para o cuidado masculino completo

Com maior precisão e aparador suave para a pele
Sistema de corte MultiGroom da Philips para o cuidado masculino completo com um desempenho 

superior e um aparador suave para a pele. Concebido para todos os estilos que desejar com uma 

precisão excelente, proporcionando-lhe aquele sentimento de orgulho por um resultado final perfeito.

Fácil de utilizar
• 2 anos de garantia, voltagem universal, não necessita de lubrificação
• Base de carga e bolsa: sempre carregado e pronto a levar
• 35 minutos de utilização sem fios após carregamento de 10 minutos
• Basta enxaguar

Desempenho suave para a pele
• Lâminas do aparador de alto desempenho e suaves para a pele

Para o cuidado masculino completo
• Pente para barba e bigode com 9 regulações de comprimento
• Aparador de barba grande para a linha do pescoço, as patilhas e o queixo.
• Pente aparador de cabelo com 9 regulações de comprimento
• Máquina de barbear mini para um acabamento perfeito dos contornos da barba
• Aparador para pêlos do nariz de precisão para nariz, orelhas e sobrancelhas
• Aparador de precisão para detalhes subtis e para aperfeiçoar o seu estilo



 Pente para barba e bigode
O pente para barba e bigode ajusta-se ao aparador 
de barba grande e possui 9 regulações de 
comprimento diferentes para obter o comprimento 
de barba que preferir.

Fabricadas para durar
Todos os nossos produtos de cuidado para homem 
são fabricados para durar. Possuem garantia mundial 
de 2 anos, compatibilidade de voltagem universal e 
não necessitam de lubrificação.

Aparador de barba grande
Utilize o aparador de barba grande para retoques e 
para criar linhas perfeitas no contorno da barba. 
Também o pode utilizar sem pente para um estilo de 
barba de 3 dias.

Pente aparador de cabelo
O pente aparador de cabelo ajusta-se ao aparador 
extra largo e possui 9 regulações de comprimento 
diferentes para manter o seu cabelo penteado e 
modelado entre cortes.

Máq. barbear mini
Utilize a máquina de barbear mini depois de aparar 
os contornos da sua barba para uma aparência 
perfeita.

Aparador para pêlos do nariz
Utilize o aparador para pêlos do nariz no nariz, nas 
orelhas e nas sobrancelhas para eliminar pêlos 
indesejados.

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

Recarregável
A bateria dura 35 minutos após 10 horas de 
carregamento. Um carregamento rápido de 10 
minutos proporciona-lhe 10 minutos de tempo de 
funcionamento, por isso está sempre pronto para 
usar.

Acessórios laváveis

Basta remover os acessórios e passá-los bem por 
água corrente.
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Destaques
• Acessórios de estilo: Pente aparador de cabelo, 9 
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

posições, Pente para barba e bigode
• Número de regulações de comprimento: 9 

regulações de comprimento seguras

Anexos
• Lâmina do aparador de tamanho total: 32 mm
• Máq. barbear mini
• Aparador de precisão: 21 mm
• Aparador para nariz, orelhas e sobrancelhas

Manutenção
• Garantia: 2 anos de garantia mundial
• Lubrificação: As lâminas não necessitam de 

lubrificação
•

Data de publicação  
2013-05-07

Versão: 14.2.1

EAN: 08 71010 35276 26

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

Especificações
Conjunto de barbear
35 min. de autonomia Uso em rosto e cabelo

http://www.philips.com

