
Aparador de barba
curta e normal

 
C/ anel p/ aumentar/diminuir
comprim.

 

QT4021/50

Barba de 3 dias perfeita
Máxima precisão com qualquer comprimento

Apare os pêlos tão curtos quanto desejar: o design exclusivo de pente do

aparador de barba curta e normal da Philips evita o contacto entre as lâminas e a

sua pele. A qualquer comprimento, mesmo a 1 mm.

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

Crie o estilo que procura

9 regulações de comprimento integradas de 1 a 18 mm

Proporciona uma potência ideal

Utilização com e sem fios para máxima potência e liberdade



Aparador de barba curta e normal QT4021/50

Destaques Especificações

9 regulações de comprimento integradas

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Pente de seguimento de contornos

O pente de seguimento de contorno ajusta-se

a todas as curvas para proporcionar resultados

rápidos e confortáveis.

Utilização com e sem fios

Utilize o nosso aparador Philips com ou sem

fios com a bateria recarregada para potência e

liberdade máximas.

Lâminas auto-afiáveis

As revolucionárias lâminas em forma de onda

e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para

um resultado preciso e uniforme.

 

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 32 mm

Número de regulações de comprimento: 9

Gama de regulações de comprimento: 1 a

18 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): a cada

2 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Tipo de pente: Seguimento de contornos

Pontas arredondadas: Suave para a pele

Fácil de utilizar

Anel de regulação do comprimento: Ajusta

facilmente as regulações do comprimento

Regulações de comprimento seguras

Indicador de carga: 1 LED

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Alimentação

Tipo de pilhas: NiMH

Tempo de carga: 10 hora(s)

Tempo de utilização: 35 minutos

Utilização: Com fios/sem fios

Design

Pega de toque suave

Acessórios

Escova de limpeza

Assistência

2 anos de garantia mundial

Crie o estilo que procura

Estilos: Barba curta, Barba completa, Aspecto

de barba de 3 dias
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