
Aparador de barba,
Série 3000

Beardtrimmer 3500

 
Lâminas autoafiadoras

20 ajustes de comprimento
integrados

90min de uso sem fio após 1h
de carga

Feito de titânio de alta
qualidade

 

QT4014/42

Barba perfeita, com

facilidade
O Philips BeardTrimmer 3500 oferece a barba perfeita, livre de incômodos. Os 20

ajustes de comprimentos integrados no aparador oferecem um aparar preciso e

personalizável sem a necessidade de vários acessórios.

Precisão

Precisão em 0,5mm

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar de 0,5mm a 10mm

Desempenho confortável para a pele

Lâminas com revestimento em titânio para excelente desempenho de corte

Pontas arredondadas para o contato suave com a pele

Fácil de usar

Design ergonômico para fácil manuseio

A luz indica o status da bateria (vazia/cheia/carregando)

Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo

Cabeça removível para facilitar a limpeza

90 minutos de uso sem fio após 1 hora de carregamento
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Destaques

A barba perfeita todos os dias

Use o aparador no ajuste mais baixo para ter o

visual por fazer, com apenas 0,5mm.

20 ajustes de comprimento

Gire o botão para selecionar os ajustes de

altura desejados: de uma barba de 3 dias de

0,5mm a uma barba completa de 10mm, em

etapas precisas de 0,5mm.

Lâminas de titânio

Modernas lâminas de titânio para

desempenho de corte superior e afiação de

longa duração

Alto desempenho confortável para a pele

As lâminas permanecem extra-afiadas para

cortar os pelos sempre de modo organizado e

eficiente, mas com as pontas das lâminas e os

pentes arredondados para evitar irritação.

Design ergonômico

Fácil de segurar e usar, foi projetado para

ajudar você a aparar as áreas difíceis de

alcançar.

Status da bateria

A luz indicadora da bateria fica verde quando

carregado, pisca em laranja quando ela está

baixa e pisca em verde durante o

carregamento.

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.

Fácil de limpar

Desencaixe a cabeça e enxágue-a na torneira

para uma limpeza fácil. Seque-a antes de

colocá-la de volta no aparelho.

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

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Acessórios

Escova de limpeza

Crie o visual que desejar

Estilos: Barba curta, Visual barba por fazer

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Número de ajustes de altura dos pelos: 20

Precisão (distância entre os ajustes): de

0,5 mm

Tipo de pente para aparar: Visual Barba por

fazer

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável,

Lâminas revestidas de titânio

Proteção contra arranhões: Para mais conforto

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 0,5 a

10 mm

Fácil de usar

Ajustes fixos de altura

Anel de ajuste de altura: Ajuste a altura com

toda facilidade

Bateria: 2x AAA NiMH

Indicador de carga: Tomada

Fácil limpeza: Acessórios laváveis

Sistema de energia

Tempo de carregamento: 1 hora

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Tipo da bateria: Ni-MH

Luz da bateria

Tensão mundial: 100-240 V

Design

Alça: Fácil de segurar
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