
Aparador de barba
(aspiração por vácuo)

Beardtrimmer series
7000

 
Regulações de precisão de
1 mm

Lâminas auto-afiáveis

50 min. autonomia sem fios/8 h
carreg.

Aspiração por vácuo integrada

 
QT4050/32

Barba perfeita, menor sujidade
com um novo sistema de aspiração

Este aparador de barba com aspiração proporciona um desempenho para aparar superior com um sistema de

aspiração integrado para recolher os pêlos durante a utilização. Menos sujidade garantida.

A maior eficácia agradável ao tacto

Pente de seguimento de contornos para aparar de forma precisa e uniforme

Proporciona uma potência ideal

Utilização com e sem fios para máxima potência e liberdade

Bateria de iões de lítio potente para consumo de energia optimizado

Crie o estilo que procura

18 regulações de comprimento seguras de 1 mm a 18 mm

Proporciona uma fácil utilização

Câmara de recolha de pêlos transparente para controlo visual

Lâminas sem necessidade de manutenção

Sist. aspiração por vácuo recolhe pêlos cortados para não sujar enquanto apara



Aparador de barba (aspiração por vácuo) QT4050/32

Destaques Especificações

18 regulações de comprimento seguras

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Câmara de pêlos transparente

Câmara de recolha de pêlos transparente

permite ver quando a câmara precisa de ser

esvaziada.

Pente de seguimento de contornos

Pente de guia flexível que segue cada curva

do seu rosto para aparar de forma uniforme,

simples e confortável.

Utilização com e sem fios

Utilize o nosso aparador Philips com ou sem

fios com a bateria recarregada para potência e

liberdade máximas.

Lâminas sem necessidade de manutenção

As lâminas mantêm-se afiadas e não

necessitam de lubrificação para que o seu

produto esteja sempre pronto a usar.

Potente bateria de iões de lítio

Este produto tem uma bateria de iões de lítio

potente com carga rápida para poder carregar o

produto em 8 horas para 50 minutos de

utilização.

Aspiração por vácuo integrada

O mecanismo de aspiração por vácuo

integrado recolhe os pêlos cortados durante a

utilização, mantendo o lavatório limpo após a

utilização.

 

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 32 mm

Número de regulações de comprimento: 18

Gama de regulações de comprimento: 1 a

18 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): de 1 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Elemento de corte: Lâminas em aço

inoxidável

Tipo de pente: Seguimento de contornos

Dentes que não arranham: Para maior

conforto

Fácil de utilizar

Aspiração por vácuo: Para recolha de pêlos

Anel de regulação do comprimento: Ajusta

facilmente as regulações do comprimento

Regulações de comprimento seguras

Indicador de carga: 2 LED

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Alimentação

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de utilização: 50 minutos

Utilização: Com fios/sem fios

Tempo de carga: 8 horas

Design

Acabamento: Painéis laterais pretos

Pega de toque suave

Acessórios

Escova de limpeza

Assistência

2 anos de garantia mundial

Crie o estilo que procura

Estilos: Barba curta, Barba completa

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.
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