
aparador de bicote e
barba

QT4010/15

A barba que você deseja, com facilidade

Excelente desempenho no aparar com lâminas afiadas e confortável. Nove comprimentos diferentes e cabeça

do aparador lavável para maior praticidade.

Aparador potente

Para retocar a barba e as costeletas

Extremidades mais afiadas para cortes mais eficazes

As extremidades arredondadas são mais confortáveis e deslizam melhor na pele

Pente ajustável

Nove ajustes de comprimento para garantir facilmente o comprimento desejado

Fácil de limpar

Cabeça aparadora à prova d'água

Recarregável

35 minutos de uso sem fio após 10 horas de carregamento



aparador de bicote e barba QT4010/15

Destaques Especificações

Pente ajustável

Experimente diferentes estilos com nove

diferentes ajustes de comprimento para

garantir exatamente o que você deseja

Fácil de limpar

Lave a cabeça aparadora em água corrente

para limpar com mais eficiência

Aparador com o tamanho perfeito

Retoque a barba e as costeletas com rapidez e

eficiência usando o aparador grande

Excelente desempenho de aparo

As bordas das lâminas permanecem afiadas

para garantir rápido aparo sem puxar o pelo

Recarregável

A bateria dura 35 minutos depois de 10 horas

de carregamento. Um carregamento rápido de

10 minutos proporciona 10 minutos de uso.

Dessa forma, o aparelho está sempre pronto

para usar.

Extremidades arredondadas confortáveis

para a pele

As extremidades arredondadas confortáveis

para a pele são mais suaves e deslizam

melhor na pele

 

Serviço

Dois anos de garantia

Crie o visual que desejar

Número de ajustes de altura dos pelos: Nove

ajustes fixos de altura

Fácil de usar

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Sistema de energia

Tempo de carregamento: 10 horas

Tempo de funcionamento: 35 minutos

Tensão mundial

Acessórios

Lâmina do aparador com tamanho perfeito:

32 mm
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