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Expresse o seu estilo
Aparar, estilizar e cortar - com um único produto

Crie exactamente o estilo que procura com o Styleshaver. Basta rodar a mão e

este sistema eléctrico de dupla face com aparador e estilizador da barba

proporciona-lhe tudo o que necessita para criar um estilo de barba perfeito, uma

barba de 3 dias ou um barbear rente, mesmo em barbas difíceis.

Aparar + modelar + cortar

Aparador de barba com 12 regulações de comprimento de 0,5 a 10 mm

Aparador reversível: lados de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

Máq. de barbear dupla com aparador corta mesmo as barbas mais complicadas

Fácil de utilizar

100% à prova de água para uma limpeza fácil

A luz da bateria apresenta o estado da bateria

2 anos de garantia, voltagem universal, não necessita de lubrificação

Autonomia de 50 min. sem fios após 4 horas de carregamento.

Suporte rebatível para carregamento e arrumação

Desempenho suave para a pele

Lâminas do aparador de alto desempenho e suaves para a pele
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Destaques

Aparador de barba curta e normal

Aparador grande (32 mm) de barba curta e

normal da Philips com 12 regulações de

comprimento ajustáveis de 0,5 mm a 10 mm,

facilitando-lhe obter o comprimento exacto

que pretende. Utilize a roda para bloquear a

regulação de comprimento pretendida. O

aparador em metal duradouro com rebordos

arredondados e suaves para a pele assegura

um aparar preciso e uniforme.

Aparador reversível

Retire o pente ajustável de comprimento e

encontrará um aparador de precisão reversível

sob este. Um dos lados é um aparador de alta

precisão de 32 mm. O outro lado possui um

aparador de precisão com 15 mm de largura

perfeito para zonas pequenas, como a zona

por baixo do nariz ou à volta da boca. Foi

concebido para cortar a barba muito rente

enquanto protege a sua pele e o seu tamanho

pequeno e design angular permitem-lhe ver o

que está a fazer, enquanto contorna linhas

finas e detalhes.

Máq. barb. cabeça corte dupla, aparador

A máquina de barbear com cabeça de corte

dupla permite eliminar facilmente os pêlos

curtos fora da área da barba, inclusive no

pescoço. O aparador médio destina-se a pêlos

mais compridos e resistentes e as 2 cabeças

de corte oscilantes cortam os restantes pêlos,

deixando a pele totalmente macia.

100% à prova de água

Apare e corte a barba onde desejar, a húmido

ou a seco. E quando terminar, basta enxaguar

em água corrente.

Luz da bateria

A luz da bateria acende-se a azul claro

quando está cheia e fica intermitente a laranja

quando tem energia para 10 minutos de

utilização.

Fabricadas 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.

Alto desempenho suave para a pele

Há um contacto leve entre as lâminas em aço

da máquina de barbear eléctrica que permite

que estas se afiem mutuamente enquanto

apara os pêlos! As lâminas ficam

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.

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

Assistência

2 anos de garantia

Acessórios

Escova de limpeza

Crie o estilo que procura

Estilos: Estilo detalhado, Barba curta, Aspecto

de barba de 3 dias, Barba comprida, Bigode

Sistema de corte

Tipo de pente: Pêlos curtos, Barba

Dentes que não arranham: Para maior

conforto

Precisão (tamanho dos intervalos): de 0,5 mm

Número de regulações de comprimento: 12

Design

Cor: Verniz metalizado

Pega: Pega em borracha

Fácil de utilizar

Regulações de comprimento seguras

Húmido e seco: 100 % à prova de água para

utilização e limpeza fáceis

Anel de regulação do comprimento: Ajusta

facilmente as regulações do comprimento

Indicador LED: Nível de carga e de bateria

Alimentação

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de carga: Carga rápida, 4 horas

Tempo de utilização: 50 minutos
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