
 

kit à prova d'água de aparagem
para ROSTO, CORPO

Multigroom series 7000

 
Modelagem do ROSTO E
CORPO

4 acessórios e 1 pente

18 ajustes integ. altura dos
pelos

50 min uso s/ fio/1 h de carga

 

QG3379/15

Modelagem do ROSTO E CORPO
Máxima versatilidade para modelagem dos pelos do corpo

Finalize seu estilo com o Multigroomer à prova d'água. Um aparador completo

que acompanha um conjunto de 4 pentes para barba ajustáveis com até 18

opções de ajuste, que dá a você a chance de criar estilos em seu rosto e corpo.

Versátil

Pente p/ barba e bigode c/ 18 ajustes de comprimento

Fácil de usar

Turbo p/ aumento potência e result. rápidos em pelos grossos

100% à prova d'água para uso durante o banho e fácil de limpar

Desempenho confortável para a pele

Aparador grande para linha do pescoço, costeletas e queixo

Aparador de 21 mm p/ linhas finas, áreas pequenas e detalhes

O Bodygroom apara/corta c/ suavidade qualquer área do corpo

Aparador de nariz: Remova pelos indesejados com total conforto

Lâminas confortáveis do apar. p/ deslize no rosto e pescoço
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Destaques

Aparador com o tamanho perfeito

Mantenha o estilo, uma barba limpa e linhas

contornadas ao redor da barba ou crie uma

barba perfeita com o aparador grande.

Aparador de detalhes

Crie as linhas finas e os detalhes que definem

o seu estilo com o aparador de precisão.

Aparador de pelos do nariz

Remova com total praticidade e conforto pelos

indesejados dos ouvidos e nariz com o

aparador giratório acoplável

Sistema de raspar/aparar os pelos

Bodygroom

O BodyGroom foi desenvolvido para aparar c/

conforto e suavidade qualquer área abaixo do

pescoço. Apare e corte de uma vez para um

excelente resultado final. A cabeça do

barbeador é feita com uma lâmina

hipoalergênica e pontas arredondadas

patenteadas para proteger a sua pele durante

o barbear.

Pente para barba

Mantenha a barba no tamanho que preferir.

Escolha um dos 18 ajustes de comprimento em

etapas de 1 mm usando o pente para barba no

aparador grande.

Alto desempenho confortável para a pele

Garanta os melhores resultados com as

lâminas de precisão feitas de aço cromado e

tratadas termicamente. Lâminas autoafiadoras

garantem um desempenho duradouro

enquanto as pontas arredondadas das lâminas

e pentes evitam a irritação da pele.

Turbo

Bateria de alto de desempenho com 50

minutos de uso depois de apenas 1 hora de

carga. Também conta com uma carga rápida

de 5 min para uma aparagem completa.

Obtenha resultados rápidos em pelos grossos

com o ajuste turbo, que aumenta a velocidade

de corte.

Pode ser usado no banho

Apare e corte (seco ou molhado), ou até

mesmo no banho. Para limpar, basta enxaguar

o kit aparador debaixo de água corrente.
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Especificações

Crie o visual que desejar

Número de acessórios/pentes: 4 acessórios e

1 pente

Número de ajustes de altura dos pelos: 18

ajustes integ. altura dos pelos

Bodygroom/modelagem da barba: Penteados

elaborados, Cavanhaque, Barba longa,

Bigode, linhas bem definidas, Barba curta,

Visual barba por fazer

Acessórios para acabamento: Pente para

barba com 18 ajustes, Aparador, Aparador de

detalhes, Aparador de pelo, Aparador giratório

para o nariz

Acessórios

Escova de limpeza

Fácil de usar

Seco/molhado: À prova d'água e fácil de

limpar

Design

Cor: Metal escovado e painel de LED

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 V

Indicador de status da bateria

Tempo de funcionamento: 50 minutos

Carregamento: 1 hora

Carga rápida: 5 minutos

Turbo

Serviço

Dois anos de garantia

Lâminas autoafiadoras

Não é necessário lubrificar
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