
 

aparador de barba e
cabelo

Multigroom series
1000

 
2 pentes, 18 regulações de
comprimento

45 min. autonomia sem
fios/10 h carreg.

 

QG410/16

Estilização precisa

de barba e cabelo

Estilize o seu cabelo e a sua barba exactamente como deseja com este versátil

aparador. Com 18 regulações de comprimento diferentes para a máxima precisão.

Versátil

Pente aparador para barba com 18 regulações de comprimento

Pente aparador para cabelo com 18 regulações de comprimento

Desempenho suave para a pele

Aparador de alto desempenho para estilização fácil e precisa

Pontas arredondadas suaves para a pele proporcionam delicadeza

Fácil de utilizar

Totalmente à prova de água para uma limpeza fácil

45 min. de autonomia da bateria, após carregamento de 10 h

2 anos de garantia, voltagem universal, lubrificação não necessária



aparador de barba e cabelo QG410/16

Destaques Especificações

Pente aparador para barba

Mantenha a sua barba com o comprimento

exacto que prefere. Seleccione entre 18

regulações de comprimento com intervalos de

1 mm (de 1 a 18 mm) utilizando o pente para

barba no aparador grande.

Pente aparador para cabelo

Mantenha o seu cabelo penteado com o

comprimento exacto que prefere através da

selecção de uma das 18 regulações de

comprimento diferentes no pente aparador

para cabelo, em intervalos de 1 mm.

Aparador de alto desempenho

Crie facilmente a aparência de barba de 3 dias

perfeita ou apare linhas precisas à volta dos

contornos da sua barba. Este aparador de alto

desempenho proporciona um aspecto

profissional e cuidado.

À prova de água

Fácil de limpar através de um simples

enxaguamento deste sistema de remoção de

pêlos em água corrente.

Utilização sem fios

Até 45 minutos de autonomia sem fios após

10 h de carregamento.

Alto desempenho suave para a pele

As lâminas permanecem extremamente

afiadas para cortar sempre os pêlos com

precisão e eficiência, enquanto as pontas

arredondadas das lâminas e dos pentes

previnem a irritação da pele.

Fabricado 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.

 

Crie o estilo que procura

Acessórios de estilo: Aparador, Pente para

barba com 18 regulações, Pente para cabelo

com 18 regulações

Fácil de utilizar

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização sem fios

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Autonomia: 45 minutos

Carregamento: Carga completa em 10 horas

Assistência

2 anos de garantia mundial

Lâminas auto-afiáveis
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