
 

 

Philips Beardtrimmer 
series 5000
Aparador de barba

regulações de precisão de 0,2 mm

Lâminas totalmente em metal
60 min. autonomia sem fios/1 h 
carreg.
Pente de levantamento do pêlo 
integrado
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e aparador com lâminas totalmente em metal permite-lhe obter o estilo exacto que pretende de 

a barba de 3 dias, barba curta ou barba comprida. O nosso novo pente de levantamento do pêlo 

egrado levanta os pêlos para permitir resultados uniformes e eficientes ao aparar, com uma só 

ssagem

Aparar sem esforço
• Levanta o pêlo até ao nível da lâmina para permitir resultados mais uniformes
• Guia os pêlos para a lâmina para aparar sem esforço
• As lâminas são duplamente afiadas para um aparar mais rápido*

Desempenho suave para a pele
• Lâminas de alto desempenho, suaves para a pele, para aparar com perfeição

Aparência de barba de 3 dias perfeita
• Mantenha uma barba de 3 dias perfeita, utilizando a regulação de 0,4 mm diariamente

Fácil de usar
• 17 posições de bloqueio do comprimento de corte, 0,4 a 10 mm com precisão de 0,2 mm
• Autonomia sem fios de 60 min. após 1 hora de carregamento, ou uso com fio
• 100% à prova de água para uma limpeza fácil e cuidada
• 2 anos de garantia, voltagem universal e não necessita de óleo



 Sistema dinâmico de guia da barba

O sistema dinâmico de guia da barba, com a 
ajuda do pente de levantamento do pêlo 
integrado, levanta os pêlos até ao nível das 
lâminas para permitir resultados uniformes ao 
aparar e permite-lhe obter o estilo exacto que 
pretende de uma barba de 3 dias, barba curta 
ou barba comprida.

Pente de levantamento do pêlo 
integrado

Apare a sua barba curta numa só passagem 
rápida, de forma suave para a sua pele. O nosso 
novo pente de levantamento do pêlo integrado 
levanta e guia os pêlos para o nível das lâminas, 
para aparar sem esforço e uniformemente.

Lâminas totalmente em metal

Este aparador é fornecido com lâminas 
totalmente em metal, duplamente afiadas, que 
cortam mais pêlos em cada passagem, 
permitindo um aparar mais rápido.

17 pos. bloqueio comprimento de corte

Seleccione o comprimento desejado para 
aparar através de uma simples rotação da roda 
na pega, que aumenta e diminui o 
comprimento, até que seja apresentado entre 
0,4 e 10 mm, com uma precisão de 0,2 mm. O 
comprimento seleccionado fica agora 
"bloqueado", permitindo um aparar uniforme e 
perfeito.

Utilização com e sem fios

Carregue o seu aparador de barba durante 1 
hora para obter 60 minutos de autonomia sem 
fios. Se necessário, basta ligar o aparador à 
tomada enquanto apara. Este aparador foi 
concebido para funcionar sem fios e ligado à 
corrente.

100% à prova de água

Basta enxaguar a cabeça do aparador de barba 
em água corrente para limpar em 
profundidade. O aparador é completamente à 
prova de água.

Lâminas suaves para a pele

Obter um aparar perfeito, mas protector, dia 
após dia. Ocorre um leve contacto entre as 
lâminas em aço do aparador de barba, 
permitindo que se afiem mutuamente durante 
o aparar, para que se mantenham 
extremamente afiadas e eficientes. Dispõem 
ainda de pontas arredondadas e pentes para 
ajudar a prevenir irritações da pele.

Definição ideal para barba de 3 dias

Mantenha uma barba de 3 dias ideal, dia após 
dia, utilizando a regulação mais curta do 
aparador de 0,4 mm.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Aparador de barba
regulações de precisão de 0,2 mm Lâminas totalmente em metal, 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg., 
Pente de levantamento do pêlo integrado
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Sistema de corte
• Precisão (tamanho dos intervalos): De 0,2 mm
• Elemento de corte: Lâminas em aço inoxidável
• Dentes que não arranham: Para maior conforto

Crie o estilo que procura
• Número de regulações de comprimento: 17 

regulações de comprimento integradas

Acessórios
• Pente: Pente de levantamento do pêlo integrado
• Manutenção: Escova de limpeza

Fácil de usar
• Limpeza: Lavável
• Anel de regulação do comprimento: Ajusta 

facilmente as regulações do comprimento
• Visor: Luz da bateria
• Operação: Utilização com fios e sem fios

Design
• Cor: Preto

Alimentação
• Autonomia: 60 minutos
• Carregamento: Carga completa em 1 hora
• Voltagem automática: 100-240 V

Assistência
• 2 anos de garantia
• Não necessita de lubrificação
•
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Especificações
Aparador de barba
regulações de precisão de 0,2 mm Lâminas totalmente em metal, 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg., 
Pente de levantamento do pêlo integrado

* Em comparação com o seu antecessor da Philips
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