
Barbeador e modelador
à prova d'água

StyleShaver

 
Ajustes de precisão de 0,5 mm

50 min sem fio/4 h de
carregamento

Barbeador com lâmina dupla

 

QS6140/15 Mostre o seu estilo
Barbeie, apare e crie seu estilo: tudo isso com um único

produto

Crie a aparência que você quiser com o Styleshaver. Com apenas um movimento

do pulso, este barbeador e modelador elétrico tem exatamente tudo que você

precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente

removida, mesmo nas barbas mais difíceis

Fácil de usar

100% à prova d'água para facilitar a limpeza

Dois anos de garantia, bivolt, sem necessidade de lubrificar.

A luz indica o status da bateria

Suporte dobrável para carregamento e armazenamento

50 minutos de uso sem fio após 4 horas de carregamento.

Apare + modele + barbeie

Barbeador com 12 ajustes de comprimento: de 0,5mm a 10mm

Barbeador duplo que remove até os pelos mais grossos

Aparador reversível: bordas de 32mm e 15mm para criar os detalhes perfeitos

Desempenho confortável para a pele

Aparador com lâminas de alto desempenho confortáveis para a pele



Barbeador e modelador à prova d'água QS6140/15

Destaques

100% à prova d'água

Raspe ou apare sua barba (seca ou molhada)

onde desejar. Ao terminar, basta lavar o

aparelho em água corrente.

Aparador de barba

Um aparador de barba grande 32mm da

Philips com 12 configurações de comprimento

ajustáveis de 0,5mm a 10mm que garante o

comprimento exato desejado. Gire a roda para

travar a configuração de comprimento ideal. O

aparador metálico resistente com bordas

arredondadas confortáveis para a pele garante

um aparo preciso e uniforme.

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.

Aparador e barbeador com lâmina dupla

A lâmina dupla facilita a aparagem de pelos

ao redor da barba e até mesmo no pescoço. O

aparador mediano remove os pelos maiores e

mais espessos, e as duas lâminas flutuantes

removem suavemente todo o resto.

Aparador reversível

Retire o pente de comprimento ajustável para

usá-lo como aparador de precisão reversível

duplo. De um lado, há o aparador de alto

desempenho de 32mm. Gire-o para usá-lo

como aparador de precisão de 15mm, perfeito

para áreas pequenas, como sob o nariz ou em

volta da boca. Desenvolvido para cortar muito

rente e proteger sua pele, o tamanho compacto

e o design angular facilitam a visão para que

você crie linhas e detalhes finos.

Luz da bateria

A luz da bateria fica azul clara quando a

bateria está cheia e pisca em laranja quando

restam apenas 10 minutos de uso.

Alto desempenho confortável para a pele

As lâminas de aço do barbeador elétrico tocam

suavemente uma na outra, o que as torna

afiadas enquanto você apara. As lâminas

permanecem extra-afiadas de forma que elas

sempre cortem os pelos com eficiência e

polidez; mas as pontas das lâminas e os

pentes são arredondados para evitar irritação

da pele.
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Especificações

Serviço

Dois anos de garantia

Acessórios

Escova de limpeza

Crie o visual que desejar

Estilos: Penteados elaborados, Barba curta,

Visual barba por fazer, Barba longa, Bigode

Sistema de corte

Tipo de pente para aparar: Visual Barba por

fazer, Barba

Proteção contra arranhões: Para mais conforto

Número de ajustes de altura dos pelos: 12

Precisão (distância entre os ajustes): de

0,5 mm

Design

Cor: Laca metálica

Alça: Empunhadura de borracha

Fácil de usar

Ajustes fixos de altura

A seco ou na água: 100 % à prova d'água para

fácil utilização e limpeza

Anel de ajuste de altura: Ajuste a altura com

toda facilidade

Indicador LED: Nível da recarga e da bateria

Sistema de energia

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de carregamento: Carga rápida, 4

horas

Tempo de funcionamento: 50 minutos
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