
 

Aparador de barba
curta e normal

Beardtrimmer series
3000

 
Regulações de precisão de
0,5 mm

Lâminas em titânio avançadas

1 h carregam./90 min. auton.
sem fios

 

QT4015/16

Barba de 3 dias perfeita com toda a

simplicidade
A forma mais prática para conseguir uma aparência de barba

de 3 dias

Modele a sua barba da forma que desejar com o aparador de barba curta e

barba normal. Precisão de apenas 0,5 mm até 10 mm.

Precisão

Regulações de comprimento fáceis de seleccionar e bloquear, de 0,5 mm a 10 mm

Precisão de 0,5 mm

Desempenho suave para a pele

Desempenho de corte superior com lâminas revestidas a titânio

Pontas arredondadas suaves para a pele para um contacto delicado

Fácil de utilizar

90 minutos de autonomia sem fios, após 1 hora de carregamento

Design ergonómico para um manuseamento mais simples

Bolsa armazenamento e viagem

Cabeça amovível para limpeza fácil

2 anos de garantia, voltagem universal, lubrificação não necessária



Aparador de barba curta e normal QT4015/16

Destaques

20 posições bloqueio de comprimento

Utilize a roda para seleccionar e bloquear a

regulação de comprimento pretendida: desde

uma barba de 3 dias de 0,5 mm a uma barba

completa de 10 mm, com altura precisa de 0,5

mm.

Lâminas em titânio

Lâminas em titânio avançadas para um

desempenho de corte superior e para se

manterem afiadas durante muito tempo

Barba de 3 dias perfeita todos os dias

Ajuste o aparador para a posição inferior para

uma barba curta perfeita, com apenas 0,5 mm

de comprimento.

Utilização com e sem fios

Utilize com ou sem fios. Terá 90 minutos de

autonomia sem fios após 1 hora de

carregamento.

Alto desempenho suave para a pele

As lâminas permanecem 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.

Design ergonómico

Fácil de segurar e utilizar. Desenvolvido para o

ajudar a aparar as áreas difíceis de alcançar.

Fácil de limpar

Desencaixe a cabeça e enxagúe-a em água

corrente para uma limpeza fácil. Seque-a antes

de a colocar novamente no aparelho.

Bolsa armazenamento e viagem

A bolsa de viagem protege o seu produto

enquanto viaja ou quando o guarda.

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.

 



Aparador de barba curta e normal QT4015/16

Especificações

Sistema de corte

Largura lâmina: 32 mm

Número de regulações de comprimento: 20

Precisão (tamanho dos intervalos): 0,5

mm mm

Tipo de pente: Pêlos curtos

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável, Lâminas revestidas a titânio

Dentes que não arranham: Para maior

conforto

Intervalo de regulações de comprimento: 0,5

até 10 mm

Crie o estilo que procura

Estilos: Barba curta, Aspecto de barba de 3

dias

Acessórios

Escova de limpeza

Bolsa de viagem

Alimentação

Tempo de utilização: 90 minutos

Tempo de carga: 1 hora

Tipo de pilhas: Ni-MH

Luz da bateria

Voltagem universal: 100-240 V

Fácil de utilizar

Regulações de comprimento seguras

Roda p/ aumentar e diminuir comprimento:

Ajusta facilmente as regulações do

comprimento

Indicação de carga: Na ficha

Pilha: 2x AAA NiMH

Limpeza fácil: Acessórios laváveis

Design

Pega: Fáceis de segurar

Assistência

2 anos de garantia mundial
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