
Aparador dos pés à
cabeça 7 em 1

Multigroom series
3000

 
3 acessórios e 4 pentes

sem fio, totalmente lavável

lâminas confortáveis para a
pele

60 min. uso s/ fio/10 h de carga

 
QG3337/15

Aparador de pelos, cabelo e barba

multifuncional
Aparador à prova d'água 7 em 1 para maior versatilidade

Experimente diferentes estilos de barba, bigode e cabelos ou depile os pelos do

corpo com este aparador multifuncional. Seus 7 acessórios oferecem a

possibilidade de experimentar muitos visuais diferentes, da cabeça aos pés.

Versátil

Apare a barba, o pescoço e as costeletas para dar um toque final no visual

18 comprimentos ajustáveis (1 a 18 mm) para deixar a barba cheia/por fazer de modo

uniforme

Defina os contornos da barba ou do bigode

Retoque as sobrancelhas e as costeletas para deixá-las uniformes

Remova com conforto os pelos indesejados do nariz e dos ouvidos

18 comprimentos ajustáveis (3 a 20 mm) para um corte de cabelo uniforme

10 comprimentos ajustáveis (3 a 12mm) para uma depilação confortável

Fácil de usar

Lâminas de alto desempenho e confortáveis para uma aparagem suave

60 minutos de uso sem fio após 10 horas de carregamento

É possível lavar o aparador em água corrente

Dois anos de garantia, voltagem universal, sem necessidade de óleo



Aparador dos pés à cabeça 7 em 1 QG3337/15

Destaques Especificações

Aparador com o tamanho perfeito

Utilize o aparador diretamente no rosto para

aprimorar o seu estilo e obter linhas definidas

e perfeitas nos contornos da sua barba.

Pente para barba

Atinja o comprimento desejado ao aparar sua

barba, travando o ajuste no tamanho

adequado. O pente para barba cheia/por fazer

oferece 18 posições de comprimento entre 1

mm e 18 mm, com exatamente 1 mm entre

cada ajuste.

Aparador de detalhes

Crie linhas finas, contornos e detalhes para

definir ou mudar seu estilo.

Pente para detalhes

Penteie e apare com precisão suas

sobrancelhas e costeletas para obter um

melhor aspecto final.

Aparador de pelos do nariz

Remova pelos do nariz e orelhas, de forma

fácil e confortável.

Pente de cabelo

Mantenha um penteado estiloso ou crie um

novo, aparando em comprimentos diferentes. O

pente para aparar oferece 18 comprimentos de

ajuste entre 3 mm e 20 mm, com exatamente 1

mm entre cada ajuste.

Pente para pelos do corpo

Apare os pelos do corpo no comprimento que

preferir. O pente para o corpo apresenta 10

ajustes diferentes, para uma depilação

confortável dos pelos do peito, axilas ou

virilha.

Lâminas confortáveis para a pele

Obtenha uma aparagem suave com alto

desempenho. As lâminas autoafiadoras e

feitas de aço cromado proporcionam um

desempenho duradouro. Seus pentes e pontas

arredondadas garantem um contato suave e

seguro com sua pele.

60 minutos de operação, 10 horas de

carregamento

Nossas novas lâminas reduzem a fricção e

garantem até 70% a mais de tempo de

operação em comparação aos modelos

anteriores.

Totalmente lavável

Basta lavar as lâminas e pentes após cada

utilização para um desempenho duradouro.

Feito para durar

Todos os nossos produtos de cuidados

masculinos são desenvolvidos para durar. Eles

vêm com dois anos de garantia mundial, bivolt

e não precisam ser lubrificados.

Crie o visual que desejar

Número de acessórios/pentes: 3 acessórios e

4 pentes

Acessórios para acabamento: Aparador,

Aparador de detalhes, Aparador giratório para

o nariz, Pente para barba com 18 ajustes,

Pente para aparar sobrancelhas e para

acabamento, Pente para aparar cabelos 18

ajustes, Pente para aparar pelos do corpo 10

ajustes

Número de ajustes de altura dos pelos: 18

ajustes integrados de altura dos pelos

Corpo/Cabelo/Rosto: Bigode, Barba longa,

Barba curta, Visual barba por fazer, Linhas

bem definidas, Penteados elaborados,

Cavanhaque

Desempenho da aparagem

Lâminas confortáveis para a pele: Para uma

aparagem suave

Fácil de usar

Seco/molhado: Totalmente lavável

Visor: Indicador de carga

Design

Cor: Preto com detalhes em azul

Alça: Fácil de segurar

Lig/Desl

Tipo da bateria: Ni-MH

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Carregamento: Carga completa em 10 horas

Voltagem automática: 100-240 V

Serviço

Dois anos de garantia

Não é necessário lubrificar

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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