
Aparador da cabeça
aos pés 10 em 1

Multigroom series
7000

 
5 acessórios e 5 pentes

sem fios, seguro para chuveiro

lâmina de alto desempenho

50 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

 
QG3380/16

Aparador de barba, cabelo e pêlos corporais

tudo em um
Aparador completo 10 em 1 para a máxima versatilidade

Cuide de barba, cabelo e pêlos corporais com este aparador tudo em um seguro

para chuveiro. Os 10 acessórios diferentes permitem-lhe criar diferentes estilos da

cabeça aos pés, enquanto a potência turbo o ajuda a aparar os pêlos grossos –

de forma uniforme e delicada.

Versátil

Apare os pêlos do seu rosto, pescoço e as patilhas para aprimorar o seu visual

18 comprimentos ajustáveis (1-18 mm) para uma barba curta ou normal uniforme

12 comprimentos ajustáveis (1-12 mm) para uma barba curta uniforme

Definir linhas precisas à volta da sua barba e pêra

Barbeie áreas pequenas nas suas bochechas e queixo com precisão

Retocar as suas sobrancelhas e patilhas com um comprimento uniforme

Livre-se de pêlos indesejados no nariz e nas orelhas

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

Corte os seus pêlos corporais de forma confortável enquanto está no chuveiro

10 comprimentos ajustáveis (3-12 mm) para uma remoção de pêlos corporais

confortável

Fácil de usar

Lâminas de alto desempenho suaves para a pele, para aparar com suavidade

50 minutos de autonomia sem fios após 1 hora de carregamento

Velocidade superior para cortar rapidamente pêlos grossos
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Destaques

Aparador grande em metal

Utilize o aparador grande em metal com um

pente para aprimorar o seu estilo e obter linhas

definidas e perfeitas nos contornos da sua

barba.

Pente para barba normal e curta

Apare a sua barba exactamente ao

comprimento que deseja através do bloqueio

na regulação correspondente ao estilo

pretendido. O pente para barba normal e curta

oferece 18 regulações de comprimento de

1 mm a 18mm, com exactamente 1 mm entre

cada regulação.

Pente para barba curta dedicado

Apare a sua barba curta exactamente ao

comprimento que deseja através do bloqueio

na regulação correspondente ao estilo

pretendido. O pente para barba curta dedicado

oferece 12 regulações de comprimento de

1 mm a 12 mm, com exactamente 1 mm entre

cada regulação.

Aparador de precisão

Crie linhas, contornos e detalhes precisos para

definir ou mudar o seu estilo.

Máq. barb. c/ cabeça de corte de precisão

Livre-se de pêlos indesejados com precisão

em áreas pequenas de bochechas e queixo

para um resultado perfeito.

Pente para detalhes

Penteie e apare as sobrancelhas e as patilhas

com precisão para aprimorar o seu estilo.

Aparador para pêlos do nariz

Remova pêlos indesejados no nariz e nas

orelhas, de forma simples e confortável.

Pente de cabelo

Mantenha o estilo do seu penteado ou crie um

novo aparando-o a diferentes comprimentos. O

pente de cabelo oferece 18 regulações de

comprimento de 3 mm a 20 mm, com

exactamente 1 mm entre cada regulação.

Sistema Bodygroom

Corte os pêlos em qualquer zona abaixo do

pescoço com conforto. A cabeça do sistema

Bodygroom possui uma rede hipoalergénica e

pontas arredondadas para proteger a sua pele.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Crie o estilo que procura

Número de acessórios/pentes: 5 acessórios e

5 pentes

Acessórios de estilo: Aparador grande em

metal, Aparador de precisão, Máquina de

barbear de precisão, Aparador rotativo para

pêlos do nariz, Sistema Bodygroom, Pente

para barda normal/curta c/ 18 regulações,

Pente para barba curta de 12 regulações, Pente

para detalhes e sobrancelhas, Pente para

cabelo com 18 regulações, Pente para corpo

com 10 regulações

Número de regulações de comprimento: 18

Regulações de comprimento integradas

Pêlos corporais/cabelo/barba: Bigode, Barba

comprida, Barba curta, Aspecto de barba de 3

dias, Linhas definidas, Estilo detalhado, Pêra

Desempenho para aparar

Lâmina de alto desempenho: Para um aparar

suave

Botão de potência turbo: Para um melhor

desempenho

Acessórios

Bolsa: Bolsa para arrumação

Lubrificante na embalagem

Fácil de usar

Húmido e seco: Limpeza fácil e seguro para

chuveiro

Visor: Indicador de carga cheia, Indicador de

carga, Indicador de bateria fraca

Design

Cor: Estrutura preta com cromado escovado

Pega: Fáceis de segurar

Potência

Tipo de bateria: NiMH

Autonomia: 50 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Assistência

2 anos de garantia
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