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Acabamento perfeito
Mesmo nas áreas do corpo mais sensíveis

Sistema de depilação para todo o corpo, com acessórios de design exclusivo:

para um corte e aparar perfeitos, mesmo nas áreas mais sensíveis do corpo.

A maior eficácia agradável ao tacto

Aparador extra-grande XL para resultados rápidos em áreas grandes

Aparador extra-sensível XS para mais segurança onde ela é precisa

Aparador de alto desempenho para eficácia numa passagem

Segurança e menor irritação para a depilação corporal mais confortável

Proporciona uma fácil utilização

Utilização com pele seca e húmida para usar no chuveiro e limpar facilmente

Crie o estilo que procura

5 regulações de comprimento integradas até 11 mm

Proporciona uma potência ideal

Luz LED para indicação do nível da bateria

Suporte de carga para uma arrumação prática
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Destaques

5 regulações de comprimento integradas

Seleccione e bloqueie o comprimento que

deseja dentro de uma gama versátil de

possíveis comprimentos.

Aparador extra-grande XL

Utilize a guia do aparador extra-grande XL

para resultados rápidos em áreas grandes,

como peito, abdominais e pernas.

Aparador extra-sensível XS

Utilize a guia do aparador extra-sensível XS

onde for necessária uma maior segurança, tais

como nas suas zonas íntimas ou axilas.

Aparador de alto desempenho

O aparador de alto desempenho com 32 mm

de largura foi concebido para cortar todos os

tipos de pêlos corporais numa só passagem.

Indicador LED de nível da bateria

A luz LED no aparelho indica se a bateria está

carregada, fraca ou a carregar

Segurança e menos irritação

Segurança e menor irritação para a depilação

corporal mais confortável

Suporte de arrumação e carga

O suporte de carga permite uma prática

arrumação e garante que o aparelho está

completamente carregado e pronto a utilizar

Utilização a húmido e a seco

Com este aparelho 100% resistente à água, é

prático cortar e aparar os pêlos corporais no

chuveiro, além de ser fácil de limpar
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Especificações

Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 32 mm

Número de regulações de comprimento: 5

Elemento de corte: Rede de corte com dois

pré-aparadores

Elemento para aparar: Acessório

Fácil de utilizar

Regulações de comprimento seguras

Indicador de carga: 1 LED

Sem necessidade de manutenção - Não

necessita de lubrificação

Sem fios

Indicador LED: Nível de carga e de bateria

Húmido & Seco: Utilização no chuveiro e

limpeza fácil

Alimentação

Tempo de carga: 8 horas

Tempo de utilização: 50 minutos

Utilização: Apenas sem fios

Acessórios

Suporte de arrumação e carga

Assistência

2 anos de garantia mundial

Crie o estilo que procura

Estilos: Cortar e aparar pêlos corporais

Anexos

Pente aparador XL

Pente aparador XS
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