
Aparador de pelos e
barba

Beardtrimmer series
3000

 
Com anel de ajuste de altura

 

QT4019/15

Barba perfeita de três dias
Precisão máxima, em qualquer comprimento

Apare os pelos o mais curto que desejar: o pente com design exclusivo do

aparador de barba Philips evita o contato das lâminas com a sua pele, em

qualquer comprimento, mesmo a 1 mm.

Melhor desempenho para um visual excelente

Pente ajustável aos contornos do rosto para velocidade e conforto

Mais afiado do que titânio*: lâminas em aço inoxidável temperado para uma vida útil

longa

Lâminas autoafiadoras SteelWave para resultados precisos

Crie o visual que desejar

9 ajustes de altura integrados: de 1 a 18 mm

Máxima potência

Uso com e sem fio para máxima potência e liberdade



Aparador de pelos e barba QT4019/15

Destaques Especificações

9 ajustes integrados de altura dos pelos

Selecione e trave na altura desejada. Há

diversos comprimentos disponíveis.

Pente ajustável aos contornos do rosto

O pente ajustável aos contornos se adapta a

cada curva do rosto, proporcionando resultados

rápidos e confortáveis.

Uso com ou sem fio

Use seu aparador Philips com ou sem fio com

a bateria recarregada para máxima potência e

liberdade.

Mais afiado do que titânio*

As lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

temperado são mais afiadas do que titânio*.

Lâminas autoafiadoras

As revolucionárias lâminas auto-afiadoras com

formato ondulado direcionam e aparam os

pelos de modo preciso e uniforme.

 

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Número de ajustes de altura dos pelos: 9

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 1 a

18 mm

Precisão (distância entre os ajustes): Por 2

mm mm

Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Tipo de pente para aparar: Ajustável aos

contornos

Pontas arredondadas: Contato suave

Fácil de usar

Controle giratório de altura: Ajuste a altura

com toda facilidade

Ajustes fixos de altura

Indicador de carga: 1 LED

Sem necessidade de manutenção nem

lubrificação

Sistema de energia

Tipo da bateria: NiMH

Tempo de carregamento: 10 hora(s)

Tempo de funcionamento: 35 minutos

Utilização: Com fio/sem fio

Acessórios

Escova de limpeza

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar

Estilos: Barba curta, Barba cheia, Visual

barba por fazer
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