
 

Aparador para uso
no chuveiro

Bodygroom series
7000

 
Sist. contorno da pele

Pente integrado, 3 a 11 mm

50 min sem fio/8 h de carga

Design duplo

 

TT2039/15

Raspa e apara rapidamente e com conforto

Qualquer local abaixo do pescoço

A mais avançada solução multifuncional, a Série 7000, tem um aparador

integrado em um lado e um sistema de raspagem de outro para proporcionar

uma aparagem confortável e conveniente em qualquer região do corpo.

Desempenho suave para a pele

Adapta-se à superfície do corpo para um barbear preciso

Pontas arredondadas e lâmina hipoalergênica para o conforto da pele

Inclui um pente ajustável, apara pelos de 3 a 11 mm

Fácil de usar

50 minutos de uso sem fio após 8h de carregamento

Fácil de limpar e usar dentro ou fora do chuveiro

Cabo ergonômico para o controle máximo

Feito para durar

Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo
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Destaques

Sist. contorno da pele

O sistema de contorno da pele alcança e corta

os pelos de alturas diferentes, sem a

necessidade de várias ferramentas ou contato

da pele com as bordas afiadas. Os aparadores

bidirecionais cortam pelos mais longos e a

flexibilidade adicional deste sistema segue

todos os ângulos e a superfície do corpo para

dar precisamente a aparência que você deseja.

Pontas e lâmina suaves com a pele

O sistema de conforto da pele tem uma lâmina

hipoalergênica e pontas arredondadas para

proteger a pele enquanto o barbear é feito.

Aparador integrado com pente

O aparador integrado e pente ajustável com 5

ajustes de altura foram projetados para

proporcionar mais potência para cortar até

mesmo o pelo mais grosso. Para manter a

altura desejada do pelo ou ter uma aparência

natural, ajuste o pente com a altura entre 3 e 11

mm. Você pode usar o sistema de raspagem

no outro lado para obter um resultado mais

rente.

Bateria recarregável

Pilha de alta potência de NiMH para a

utilização no corpo inteiro, com 50 minutos de

uso sem fio após 8h de carregamento. A luz da

carga indica o status da energia quando a

carga está baixa ou cheia.

100% à prova d'água

Proporciona um resultado confortável e rente

dentro ou fora do chuveiro. O aparador é 100%

à prova d'água, de modo que você pode

simplesmente enxaguá-lo quando tiver

terminado. Para pelos mais longos, o

desempenho da aparagem pode ser melhor no

pelo seco.

Formato que cabe na mão

O cabo de borracha foi projetado para garantir

a aderência ideal mesmo quando molhada,

para um melhor controle durante o uso, dentro

e fora do chuveiro.

Feito para durar

Todos os nossos produtos de cuidados

masculinos são desenvolvidos para durar. Eles

vêm com dois anos de garantia mundial, bivolt

e não precisam ser lubrificados.

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



Aparador para uso no chuveiro TT2039/15

Especificações

Sistema de corte

Largura do cortador: 32 mm

Elemento de corte: Lâmina com dois pré-

aparadores

Elemento para aparar: Integrado

Conforto para a pele: Sist. contorno da pele

Crie o visual que desejar

Número de ajustes de altura dos pelos: Cinco

ajustes integrados de altura dos pelos

Fácil de usar

Seco/molhado: Totalmente lavável, À prova

d'água e fácil de limpar

Ajustes fixos de altura

Operação: Uso sem fio

Sem necessidade de manutenção: Não é

necessário lubrificar

Design

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

Lig/Desl

Tipo da bateria: Ni-MH

Tempo de funcionamento: 50 minutos

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Acessórios

Suporte: Suporte para carregamento

Serviço

Garantia internacional de dois anos

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a

alterações sem aviso prévio. As

marcas registradas são de

responsabilidade da Koninklijke

Philips N.V. ou de seus

representantes legais

Data de emissão

2019‑08‑01

Versão: 5.0.1

EAN: 08 71010 36747 26

www.philips.com

http://www.philips.com/

