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BEARDTRIMMER
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Plus

Com pente ajustável ao rosto

 
QT4050

Barba perfeita, menos bagunça
O único aparador de barba com sistema a vácuo

Esse aparador de barba a vácuo da Philips fornece um desempenho superior no corte integrado ao sistema a

vácuo para capturar os pelos durante o uso. Garantia contra bagunça.

Melhor desempenho para um visual excelente

Pente ajustável aos contornos para aparar os pelos de forma precisa e uniforme

Total facilidade de uso

Câmara coletora de pelos transparente para controle visual

Lâminas que não precisam de manutenção

O sistema a vácuo captura os pelos cortados para que não haja desordem

Crie o visual que desejar

18 ajustes fixos de altura: de 1 mm até 18 mm

Máxima potência

Uso com e sem fio para máxima potência e liberdade

Bateria de íon e lítio para máxima potência



Vaccum Trimmer QT4050/15

Destaques Especificações

18 ajustes fixos de altura

Selecione e trave na altura desejada. Há

diversos comprimentos disponíveis.

Câmara coletora de pelos transparente

Como a câmara de pelos é transparente, é fácil

ver quando ela precisa ser esvaziada.

Pente ajustável aos contornos

Pente flexível que segue automaticamente

cada curva de seu rosto para aparar os pelos

de forma uniforme, fácil e cômoda.

Uso com ou sem fio

Use seu aparador Philips com ou sem fio com

a bateria recarregada para máxima potência e

liberdade.

Lâminas que não precisam de manutenção

As lâminas permanecem afiadas e não

precisam de lubrificação; portanto, este

produto está sempre pronto para uso.

Sistema a vácuo integrado

O mecanismo a vácuo integrado absorve os

pelos cortados durante o uso e deixa sua

bancada mais limpa após o uso.

 

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Número de ajustes de altura dos pelos: 18

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 1 a

18 mm

Precisão (distância entre os ajustes): 1 mm

Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

Unidade de corte: Lâminas em aço inoxidável

Tipo de pente: Ajustável aos contornos

Proteção contra arranhões: Para mais

conforto

Fácil de usar

Sistema a vácuo: Para coleta de pelos

Anel de ajuste de altura: Ajuste a altura com

toda facilidade

Ajustes fixos de altura

Indicador de carga: 2 LEDs

Sem necessidade de manutenção nem

lubrificação

Sistema de energia

Tipo de bateria: Íon de lítio

Tempo de carregamento: 8 hora(s)

Tempo de funcionamento: 50 minutos

Utilização: Com fio/sem fio

Design

Acabamento: Painéis laterais pretos

Alça macia

Acessórios

Escova para limpeza

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar

Estilos: Barba curta, Barba cheia

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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