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Aparador de alto desempenho

Aparador Extra-Sensitive XS
Molhado e Seco



uto
 

Sistema de barbear
• Sem necessidade de manutenção: Lâminas auto-

afiadoras que nunca precisam ser lubrificadas

Sistema de energia
• Recarregável: 8 horas de carga para até 50 

minutos de uso sem fio
• Tempo de carregamento: 8 hora(s)
• Tempo de operação: 50 minuto(s)

Acessórios
• Suporte p/armazenamento e carregamento

País de origem
• Fabricado na China

Garantia
• Dois anos de garantia
•
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