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Aparador
 

Lâminas em aço inoxidável

60 regulações de comprimento

120 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

 

HC7460/15

1 clique, precisão total
com pentes motorizados

O APARADOR DE CABELO da série 7000 proporciona-lhe uma precisão total e

controlo sobre o seu penteado com apenas um clique. Com pentes motorizados

e um elemento de corte de elevado desempenho, este é o único aparador de

cabelo que proporciona os resultados esperados de forma consistente.

Precisão e controlo máximos
Botões de controlo

Fácil de seleccionar e bloquear em 60 regulações de comprimento: 0,5 a 42 mm

Pentes para cabelo ajustáveis para os melhores resultados de corte

Performance
Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Pentes motorizados para selecção simples do comprimento

Turbo automático para aumentar a velocidade de corte

Elemento de corte duplamente afiado corta com o dobro da rapidez*

2 anos de garantia

Fácil de utilizar
Memoriza a última regulação de comprimento utilizada

120 minutos de autonomia sem fios, após 1 hora de carregamento
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Destaques

Botões de controlo

A interface do utilizador intuitiva fornece-lhe

informações precisas sobre o comprimento

seleccionado. Utilize os botões para

seleccionar e bloquear facilmente mais de 60

regulações de comprimento. Navegue

rapidamente nos comprimentos ou explore

lentamente cada pequeno intervalo de

0,2 mm.

60 posições bloqueio de comprimento

Utilize os botões de controlo para seleccionar

e bloquear com precisão o comprimento

pretendido, entre mais de 60 regulações de

comprimento. Utilize o pente para aparar com

intervalos precisos de 0,2 mm entre 1 e 7 mm e

intervalos de 1 mm entre 7 e 42 mm. Ou pode

utilizá-lo sem o pente para aparar rente a 0,5

mm.

3 pentes ajustáveis

O aparador é fornecido com 3 pentes para

cabelo ajustáveis: de 1 a 7 mm, de 7 a 24 mm e

24 a 42 mm. Basta colocar um dos pentes para

dispor de mais de 60 regulações de

comprimento, com exactamente 0,2 mm de

intervalo entre 1 e 7 mm, e 1 mm de intervalo

entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizar o aparador

sem o pente para aparar rente a 0,5 mm.

Lâminas em aço inoxidável

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para

se manterem afiadas durante muito tempo.

Pentes motorizados

O sistema de regulação de comprimento

motorizado selecciona facilmente e bloqueia

o comprimento preferido. O motor alimenta o

pente e permite seleccionar comprimentos,

com uma precisão de até 0,2 mm. Esta

tecnologia inovadora proporciona-lhe a

segurança de cortar sempre ao comprimento

desejado e de obter sempre resultados

consistentes dia após dia.

Turbo automático

A função turbo aumenta automaticamente a

velocidade ao atingir pêlos grossos,

permitindo-lhe conseguir um corte perfeito e

sem esforço.

Tecnologia DualCut

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo

com a nossa tecnologia avançada DualCut,

que combina um elemento de corte

duplamente afiado com fricção reduzida. O

elemento de corte inovador foi concebido

para proporcionar um corte de cabelo com o

dobro da rapidez dos aparadores Philips

normais, com a confiança extra proporcionada

pela protecção resistente para uma

durabilidade máxima .

Memoriza a última regulação

O pente volta à última regulação de

comprimento de corte utilizada quando o

aparador é ligado.
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Especificações

Sistema de corte
Largura lâmina: 41 mm

Elemento de corte: Lâminas em aço inoxidável

Número de regulações de comprimento: 60

Precisão (tamanho dos intervalos):

0,2 mm/1 mm

Gama de regulações de comprimento: De 0,5

a 42 mm

Selecção de comprimento: Botões de

controlo, Pentes motorizados

Acessórios
Acessórios: 3 pentes para cabelo

Fácil de utilizar
Limpeza: Lâminas amovíveis

Sem necessidade de manutenção: Não

necessita de lubrificação

Função de memória

Alimentação
Motor: Turbo automático

Tipo de pilha: Iões de lítio

Operação: Com fios e sem fios

Tempo de utilização: 120 minutos

Tempo de carga: 1 hora

Assistência
2 anos de garantia mundial

* Em comparação com o seu antecessor da Philips
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