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Pele molhada ou seca, barbear com proteção
Protege 10 vezes mais em comparação às lâminas

convencionais

O barbeador AquaTouch protege sua pele durante o barbear. Nosso sistema de

lâminas ComfortCut com pontas arredondadas que deslizam com suavidade;

Projetado para a proteção e contra a irritação da pele.

Resultados confortáveis e rentes

O perfil arredondado das cabeças foi desenvolvido para proteger sua pele

Barbear seco confortável ou molhado refrescante com o Aquatec

As bordas arredondadas deslizam suavemente pela pele para um barbear com

proteção

As cabeças se movem em cinco direções para um barbear rápido e rente

Fácil de usar

30 minutos de barbear sem fio

Tempo de carregamento: 8 horas

Indicadores de bateria com um nível e de trava para viagem

Garantia de dois anos, tensão mundial e lâminas substituíveis

Aproveite ao máximo seu barbeador

Aparador com encaixe perfeito para aparar as costeletas e bigode
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Destaques

Sistema de proteção para a pele

Faça um barbear rente sem cortes e arranhões.

Nosso sistema de lâminas ComfortCut com

perfil arredondado das cabeças desliza

suavemente, além de proteger a pele.

Aquatec Seco/molhado

Escolha como prefere se barbear. Com o selo

Aquatec seco/molhado, você pode optar por

um barbear a seco rápido e confortável. Ou, se

preferir, você pode barbear-se com a pele

molhada (usando gel ou espuma) — até

mesmo no chuveiro.

Sistema de lâminas ComfortCut

Obtenha um barbear confortável, com a pele

seca ou molhada. Nossas lâminas ComfortCut

com cabeças arredondadas deslizam

suavemente sobre a pele, protegendo-o de

cortes e arranhões.

Cabeças Flex em cinco direções

Cabeças Flex de 5 direções com 5 movimentos

independentes garantem um contato próximo

com a pele para um barbear rápido e rente até

mesmo no pescoço e na linha do maxilar.

Aparador preciso SmartClick

Encaixe nosso aparador de precisão

confortável para a pele para dar o toque final.

É ideal para manter o bigode e aparar as

costeletas.

30 minutos de barbear sem fio

Você terá mais de 30 minutos de tempo de

funcionamento, o que representa cerca de nove

utilizações, com uma carga de 8 horas. Este

barbeador só funciona no modo sem fio.

Tempo de carregamento: 8 horas

Barbeie-se por mais tempo com cada carga

graças à avançada bateria NiMH, mais

eficiente e duradoura.

Visor de LED

O visor intuitivo mostra informações relevantes,

permitindo obter o melhor desempenho do seu

barbeador: – Indicador de bateria de um nível

– Indicador de limpeza ––Indicador de bateria

fraca – Indicador de trava para viagem

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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Especificações

Barbear de alto desempenho

Ajustável aos contornos: Cabeças Flex em

cinco direções

Sistema de aparar pelos: Sistema de lâminas

ComfortCut

SkinComfort: Aquatec seco/molhado, Sistema

SkinProtection

Acessórios

SmartClick: Aparador preciso

Manutenção: Tampa de proteção

Fácil de usar

Visor: indicador de nível da bateria de 1 nível,

Indicador de bateria fraca, Indicador de trava

para viagem

Limpeza: Totalmente lavável

Operação: Desconecte antes do uso

Design

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

Cor: Azul aquático – Azul aquático – Preto

Lig/Desl

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo da bateria: NiMH

Tempo de funcionamento: 30 Min/9 usos

Carregamento: Carga completa em 8 horas,

Recarregável

Consumo de energia máximo: 9 W

Consumo de energia no modo de espera:

0,1 W

Serviço

Dois anos de garantia

Cabeça de reposição: Troque as lâminas SH50

a cada 2 anos

* Protege 10 vezes mais em comparação com uma lâmina

comum; teste feito em 2015 na Alemanha, após 21 dias

de adaptação
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