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Acessório 2 em 1

40 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.
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Um produto, todos os estilos
Consiga um rosto macio e um corpo bem cuidado com toda a facilidade graças a

este produto 2 em 1. Tem dois acessórios independentes: para barbear e para

cortar os pêlos corporais. Basta seleccionar o acessório que pretende, encaixá-lo

no punho e pode começar.

Fácil de usar

Sistema SmartClick para encaixar/desencaixar acessórios facilmente

Seleccione entre 2 acessórios de encaixe/desencaixe para criar o seu estilo

A pega e os acessórios para pêlos corporais são resistentes à água

40 min. autonomia da bateria, após carregamento de 1 h

Indica quando a bateria está fraca, a carregar ou com carga completa

Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis

Rosto macio

Para uma protecção extra da pele, utilize com creme de barbear

Um barbear rente e seguro

Corpo cuidado

Aparar e cortar pêlos corporais de forma simples e segura
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Destaques

Sistema SmartClick

O sistema de acessórios SmartClick facilita a

transformação do seu Click&Style numa

máquina de barbear ou num sistema

Bodygroom. Basta encaixar o acessório de que

necessita na pega para definir o seu estilo. 

Acessórios para encaixar/desencaixar

Basta encaixar o acessório de que necessita

na pega para transformar o aparelho numa

máquina de barbear ou num sistema

Bodygroom. Desencaixe-o quando terminar.

Para um rosto suave, escolha a máquina de

barbear. Quer tratar os seus pêlos corporais? O

Bodygroom é a opção certa. Um aparelho,

todos os estilos.

Depilação suave

Barbear a húmido com creme de barbear para

uma protecção extra da pele ou barbear a seco

para maior conveniência.

Rosto macio

O acessório de corte duplo rotativo foi

concebido para um barbear rente e perfeito,

sem cortes. Movimente as cabeças de corte em

3 direcções, para seguir facilmente as curvas

do seu rosto.

Corpo cuidado

Pentes arredondados e pontas de pérola

patenteadas evitam irritações da pele para um

tratamento macio e fiável em todo o corpo.

Resistente à água

Apare e corte confortavelmente todos os seus

pêlos corporais, no chuveiro, se preferir.

Carregamento rápido de 1 hora

Até 40 min. de autonomia sem fios após

apenas 1 hora de carregamento.

Luz da bateria

A luz da bateria acende-se para indicar

quando a bateria está fraca, a carregar ou

totalmente carregada.

Fabricado para durar

Todas as nossas máquinas de barbear têm

uma garantia mundial de 2 anos e podem

adaptar-se a qualquer voltagem. As lâminas

de longa duração precisam de ser substituídas

apenas depois de 2 anos.

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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Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Sistema de lâminas

ComfortCut

Acessórios

SmartClick: Sistema de remoção de pêlos

Manutenção: Tampa de protecção

Utilização: Pente BodyGroom

Fácil de usar

Visor: Luz da bateria

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização sem fios

Design

Pega: Pega antideslize, Fáceis de segurar

Alimentação

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilha: NiMH

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carregamento rápido para 1 utilização

Autonomia: Até 40 minutos

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH30
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