
 

 

Philips Bodygroom
Aparador de pelos para o 
corpo

• 50 min
• Cabeça giratória 3D
• Carregamento de uma hora
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ma
pr
áximo conforto
gue rente aos contornos do corpo
 aparelho Philips completo desenvolvido para raspar e aparar os pelos do corpo 
sculino. Desenvolvido para dar máximo conforto ao aparar ou raspar os pelos e 

oteger sua pele.

Praticidade: máxima potência
• Mostra o status da bateria
• 50 minutos de uso sem fio após uma hora de carregamento rápido

Fácil de usar: total simplicidade
• Alça ergonômica de borracha para maior controle
• 100% à prova d'água para uso durante o banho e para facilitar a limpeza

Mostre quem você é: crie o estilo que você quiser
• para uma aparagem rente aos contornos do corpo
• 5 ajustes de altura dos pelos para diferentes alturas dos pelos



 Cabeça giratória 3D

As cabeças giratórias 3D se ajustam a todas as curvas 
do corpo para uma aparagem rente e confortável.

Luz da bateria

Uma luz indicadora verde contínua indica que a 
bateria está totalmente carregada. Uma luz laranja 
piscando indica que resta apenas 10 minutos da 
bateria.

Alça ergonômica

Alças laterais em borracha para garantir o encaixe 
ideal, até mesmo molhado, oferecendo melhor 
controle durante a aparagem de pelos.

Carga rápida

A bateria permite usar o aparelho sem fio por mais 
de 50 minutos após uma hora de carregamento. Um 
carregamento rápido de 10 minutos oferece um 
tempo de aparagem de 10 minutos, dessa forma o 
aparelho estará pronto sempre que você precisar.

Aparador

Selecione e trave o ajuste de altura desejado para 
aparar com praticidade e suavidade todas as áreas do 
corpo.

Pele seca ou úmida

Sendo 100% à prova d'água, este aparelho, além de 
ser fácil de limpar, permite que você apare e raspe os 
pelos do corpo com total praticidade durante o 
banho.
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Especificações
Sistema de corte
• Largura do cortador: 32 mm
• Número de ajustes de altura dos pelos: 5
• Elemento de corte: Lâmina com dois pré-

aparadores
• Elemento para aparar: Integrado

Fácil de usar
• Ajustes fixos de altura
• Indicador de carga: 1 LED
• Sem fio
• Cabeças aparadora e de corte integradas: Raspa 

rente à pele em um único movimento
• Indicador LED: Nível da recarga e da bateria
• Uso no banho ou a seco: Uso durante o banho e 

fácil limpeza

Sistema de energia
• Tempo de carregamento: 1 hora
• Tempo de funcionamento: 50 minutos
• Utilização: Somente sem fio

Design
• Acabamento: Corpo cromado, Indicador LED
• Design integrado: Duas cabeças: uma para raspar e 

outra para aparar
• Fácil de segurar: Cabo ergonômico emborrachado

Acessórios
• Suporte para armazenamento/carregamento

Serviço
• Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar
• Estilos: Raspe e apare os pelos do seu corpo

Acessórios
• Pente para aparar XS

Sistema de raspar/aparar de alto 
desempenho
• Cabeça giratória 3D: Acompanha os contornos do 

corpo
• Sistema de aparar pelos: Lâmina raspadora para 

uma raspagem rente
• Conforto para a pele: Cabeça raspadora suave no 

contato com a pele
• Sistema aparador: Cinco ajustes integrados de 

altura dos pelos
•

Data de emissão  
2013-05-07

Versão: 11.3.1

EAN: 08 71010 35321 18

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
Destaques
Aparador de pelos para o corpo
50 min Cabeça giratória 3D, Carregamento de uma hora

http://www.philips.com

