
aparador de barba
com sistema a vácuo

Beardtrimmer series
7000

 
Ajustes de precisão de 1 mm

Lâminas autoafiadoras

50 min. uso s/ fio/1 h de carga

Aspirador integrado, modo
TURBO

 
QT4070/15

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

Este poderoso aparador de pelos e barba fornece um desempenho superior. O

pente para barba foi especificamente projetado para criar a barba perfeita que

você tanto deseja. O sistema a vácuo integrado captura os pelos para não fazer

sujeira.

Melhor desempenho para um visual excelente

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

Total facilidade de uso

Lâminas que não precisam de manutenção

Display multifuncional

Trava para viagem

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

Pente para barba desenvolvido para aparar com mais precisão

Máxima potência

Uso com e sem fio para máxima potência e liberdade

Bateria de íon e lítio para máxima potência

Botão Turbo para aumento de potência: maior velocidade de corte e aspiração
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Destaques

18 ajustes fixos de altura

Selecione e trave na altura desejada. Há

diversos comprimentos disponíveis.

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.

Display multifuncional

O display multifuncional mostra de maneira

fácil o ajuste de comprimento

Bateria potente de íon e lítio

Este produto tem uma bateria de íon e lítio

com carga rápida para você carregar o produto

em apenas 1 hora para 50 minutos de uso.

Trava para viagem

A opção de trava para viagem protege seu

produto contra acionamento não intencional

quando estiver transportando ele dentro da sua

mala.

Botão Turbo para aumento de potência

Quando você desejar um maior poder de

sucção e uma velocidade de corte mais alta

durante a aparagem, basta pressionar o botão

Turbo.

Sistema a vácuo integrado

O mecanismo aspirador integrado absorve os

pelos cortados durante o uso e deixa sua

bancada mais limpa após o uso.

Pente ajustável aos contornos do rosto

Pente flexível que segue automaticamente

cada curva de seu rosto para aparar os pelos

de forma uniforme, fácil e confortável.

Pente para barba

O pente para barba foi desenvolvido a fim de

oferecer mais precisão ao aparar os pelos já

que ele não tem dentes frontais. Além disso,

você pode fazer contornos finos usando a

ponta do aparador ou ajustar melhor o

comprimento do cabelo usando o aparador em

um ângulo diferente na pele. O pente é ideal

para uma barba perfeita ou um visual de fim

do dia em que cada detalhe conta.
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Especificações

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Número de ajustes de altura dos pelos: 18

Alcance dos ajustes de altura dos pelos: 0,5 a

18 mm

Precisão (distância entre os ajustes): 1 mm

Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

Lâmina de corte: Lâminas em aço inoxidável

Tipo de pente para aparar: Ajustável aos

contornos, Visual Barba por fazer

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

Display multifuncional: Indicação de bateria,

Indicador de carregamento, Indicador de ajuste

de altura

Sem necessidade de manutenção nem

lubrificação

Sistema de energia

Tipo da bateria: Íon de lítio

Carga rápida: 1 hora(s)

Tempo de funcionamento: 50 minutos

Design

Acabamento: Painéis laterais brancos

Alça macia

Acessórios

Escova de limpeza

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar

Estilos: Barba curta, Visual barba por fazer

Desempenho

Desempenho da aparagem: Botão Turbo para

aumento de potência
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