
Barbeador e aparador
à prova d'água

StyleShaver

 
com intervalos de 0,5 mm

Aparador bilateral

75min de uso sem fio após 4h
de carga

Lâmina flexível dupla

 
QS6141/32

Crie seu estilo
Apare, modele, raspe - crie seu estilo

Crie seu estilo com o Styleshaver da Philips. Este barbeador e modelador tem exatamente tudo que você

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

Raspe, apare, modele

Nova lâmina de barbear: barbeia 20% mais rápido do que antes

Aparador de metal de 32 mm ou 15 mm para detalhes incríveis

Aparador de barba: 12 ajustes de comprimento de 0,5 a 10 mm

Desempenho

Autonomia de 75 min sem fio após 4 horas de carregamento

Aparador afiado para cortes mais eficazes

Desempenho suave para a pele

Permite barbear com a pele seca e molhada

Fácil de usar

O pente para barba assegura um resultado ainda mais perfeito

Ajustes de comprimento seguros e fáceis de selecionar

Mostra o status da bateria

Suporte dobrável para carregamento e armazenamento mais práticos

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

Aparador de barba

O aparador totalmente metálico (32 mm) e o

pente com 12 ajustes de comprimento facilitam

o barbear para que você possa obter

exatamente o comprimento de barba desejado.

Selecione o ajuste mais adequado usando o

controle giratório. O aparador de metal

resistente com bordas arredondadas garante

uma aparagem precisa e uniforme.

Novo barbeador com lâmina dupla

A lâmina dupla facilita o corte de pelos ao

redor da barba. O barbeador mediano remove

os pelos maiores e mais espessos, enquanto

as duas lâminas flutuantes removem

suavemente todo o resto.

Aparador bilateral

Ao remover o pente ajustável, você encontrará

um aparador bilateral totalmente metálico na

parte interna. Use o lado de 32 mm para obter

uma aparagem mais eficaz e o lado de 15 mm

para aparar com precisão os pequenos

detalhes em áreas difíceis de alcançar. As

extremidades arredondadas garantem contato

suave com a pele. As afiadas lâminas de corte

proporcionam aparagem rente à pele, ideal

para pequenos detalhes ou áreas como a

região do bigode e ao redor da boca.

AquaTec - Wet & Dry

Para obter uma proteção extra da pele e os

melhores resultados de barbear, use-o

molhado, com gel ou espuma. Ele também

pode ser usado a seco, para praticidade. Ao

terminar, basta enxaguar o produto em água

corrente para limpá-lo.

Energia: bateria de íon e lítio

Com a bateria de íon e lítio, o aparelho pode

ser usado sem fio por até 75 minutos e pode

ser totalmente carregado em apenas quatro

horas.

Controle giratório de altura

Com o controle giratório, você pode ajustar

facilmente o pente em 12 opções diferentes de

comprimento. Os ajustes oferecem incrível

precisão de 0,5 mm para comprimentos mais

curtos para criar exatamente o visual desejado:

seja barba por fazer ou barba de três dias. O

controle giratório também é perfeito para

barbas maiores, oferecendo os comprimentos

que você precisa com o ajuste de 1 mm.

Luz da bateria

A luz fica totalmente acesa para indicar que a

bateria está carregada por completo e pisca na

cor laranja quando restam apenas 10 minutos

de uso.

Suporte dobrável para carregamento

Suporte dobrável para carregamento: prático

para casa e flexível para viagens.

Pente para barba

O design do pente para barba dá mais controle

a você, permitindo aparar sua barba com

perfeição.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Design

Cor: Prata e laranja

Acabamento: Resistente

Fácil de usar

Operação: Bateria recarregável, Uso sem fio

Tempo de funcionamento da bateria: 4 horas

de carregamento para 75 min de uso sem fio

Visor: Luz da bateria

Limpeza: Totalmente lavável

Serviço

Dois anos de garantia

Lâmina de substituição: Troque as lâminas

anualmente pelo modelo QS6101

Categoria PC

Aparar: Modelador de barba

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de bateria: Íons de lítio

Precisão

Ajustes de comprimento: 12 ajustes de

comprimento, de 0,5 mm a 10 mm
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