
 

Barbeador elétrico
seco/molhado

Shaver series 6000

 
Lâminas MultiPrecision

Camada antifricção

Cabeças MultiFlex

Modo protetor

 

S6650/48 Reduz a irritação da pele
com camada antifricção

A série 6000 da Philips oferece um barbear perfeito e reduz a irritação da pele ao

mesmo tempo. Ela tem revestimento antifricção que cria uma superfície suave,

deslizando facilmente sobre a pele para reduzir a irritação.

Desempenho do barbeador

Lâminas MultiPrecision aparam até mesmo pelos curtos com eficiência

Cinco direções ajustáveis ao contorno do rosto para um barbear confortável

Conforto para a pele

Camada antifricção para um barbear suave e sem esforço

Um ajuste de velocidade de rotação mais suave para obter maior conforto para a pele

O sistema de proteção desliza suavemente para proteger a sua pele

Com o Aquatec, você tem um barbear seco e confortável ou um barbear molhado e

refrescante

Fácil de usar

O barbeador pode ser limpo com água

Totalmente carregado em uma hora

Com uma só carga, você se barbeia por 60 minutos sem fio

Display LED com ícones para usar o barbeador intuitivamente

Abertura com um toque para limpeza fácil



Barbeador elétrico seco/molhado S6650/48

Destaques

Lâminas MultiPrecision

Obtenha um barbear rápido e rente. As lâminas

MultiPrecision levantam pelos longos e curtos

para apará-los em apenas alguns movimentos.

Camada antifricção

Um revestimento especial aplicado aos anéis

de corte foi projetado para reduzir o atrito com

a pele, criando um barbear suave e sem

esforço que minimiza a irritação cutânea.

Cabeças MultiFlex

Cabeças Flex em cinco direções com cinco

movimentos independentes se ajustam ao

contorno do rosto e permitem que o barbeador

deslize sobre a pele confortavelmente com o

mínimo de resistência.

Modo protetor da pele

Selecione o ajuste de proteção adicional para

uma velocidade de rotação mais suave,

projetada para oferecer maior conforto para a

pele.

Sistema de proteção para a pele

Barbear rente sem cortes e arranhões. O

sistema de proteção desliza suavemente pela

pele com o perfil de cabeça arredondada,

mantendo a sua pele protegida.

Aquatec seco/molhado

Adapte sua rotina de barbear às suas

necessidades. Com o Aquatec Wet & Dry, você

pode fazer um barbear a seco confortável ou

um refrescante barbear molhado. Você pode se

barbear com gel ou espuma mesmo debaixo

do chuveiro.

Carregamento em 1 hora

Carregue totalmente o barbeador Philips em

apenas uma hora com a potente e econômica

bateria de íon e lítio.

60 minutos de barbear sem fio

Barbeie-se sem fio por 60 minutos após uma

carga completa da bateria.

Barbeador totalmente lavável

Basta abrir a cabeça de corte e lavá-la bem

em água corrente.
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Especificações

Barbear de alto desempenho

SkinComfort: Sistema SkinProtection, Camada

antifricção, Aquatec seco/molhado, Modo

protetor

Sistema de aparar pelos: Sistema de lâminas

MultiPrecision

Ajustável aos contornos: Cabeças MultiFlex

Fácil de usar

Visor: Indicador de bateria com três níveis,

Indicador de bateria fraca, Indicador de

limpeza, Indicador de troca de cabeças de

corte, Indicador de trava para viagem

Seco/molhado: Uso seco e molhado

Limpeza: Totalmente lavável

Operação: Uso somente sem fio

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de funcionamento: 60 min/21 usos

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 min para 1 barbear

Design

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

Serviço

Dois anos de garantia

Cabeça de reposição: Troque as lâminas SH50

a cada 2 anos

Acessórios

SmartClick: Aparador preciso, Aparador de

pelos do nariz

Estojo: Estojo para viagem
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