
Estilizador de barba
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Acessório SmartClick

5 regulações de comprimento

 

RQ111/50

Mostre o seu estilo
Expanda as suas possibilidades

O estilizador da barba de encaixe complementa a sua máquina de barbear

eléctrica SensoTouch ou arcitec da Philips, para poder criar o estilo que deseja.

Fácil de usar

Aparador de precisão para definir os pequenos detalhes do seu estilo

Aparar + modelar + cortar

Pente para barba e bigode com 5 regulações de comprimento

Complemente a sua máquina de barbear para mais estilos

Desempenho suave para a pele

Encaixa e desencaixa com facilidade

As pontas e o pente arredondados evitam a irritação da pele



Estilizador de barba RQ111/50

Destaques Especificações

Pente para barba e bigode

O pente para barba e bigode permite-lhe

manter uma barba perfeita de até 5 mm.

Fácil de encaixar e desencaixar

Transforme a sua máquina de barbear num

aparador em 2 passos simples. 1. Retire a

cabeça de corte da máquina de barbear; 2.

Encaixe o estilizador de barba.

Aparador de precisão

Basta retirar o pente para utilizar o aparador de

precisão com uma regulação para pêlo curto

de 0,5 mm.

Aparador de encaixe

O estilizador de barba de encaixe foi

concebido para aparar pêlos a um

comprimento extremamente curto, enquanto

protege a sua pele.

Complemente a sua máquina de barbear

O acessório do estilizador de barba SmartClick

é compatível com todas as gamas de máquina

de barbear com sistema SmartClick.

 

Crie o estilo que procura

Estilos: Barba curta, Pêlos curtos

Sistema de corte

Tipo de pente: 5 regulações de comprimento

Gama de regulações de comprimento:

0,5 mm até 5 mm

Índice

Embalagem: Pente, Aparador de precisão

Acessório SmartClick

Adequado ao modelo: Shaver Series 9000

(S9xxx), Shaver Series 7000 (S7xxx),

SensoTouch 3D (RQ12xx), SensoTouch 2D

(RQ11xx), Arcitec (RQ10xx)

 

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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