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Barbear perfeito,

sem complicações

A máquina de barbear Philips Series 1000 proporciona-lhe um barbear fácil e

prático a um preço acessível com lâminas PowerCut autoafiáveis e possibilidade

de lavagem total.

Um barbear confortável

27 lâminas autoafiáveis asseguram um barbear consistente e perfeito

As cabeças flexíveis 4D acompanham os contornos do seu rosto para um barbear

perfeito

Lâminas PowerCut criadas para garantir um barbear perfeito e consistente

Fácil de utilizar

Abertura de um só toque para uma limpeza fácil

Utilização com e sem fios

Indicador de bateria de 1 nível para tirar o máximo partido da máquina de barbear

45 minutos de autonomia sem fios após 1 hora de carregamento

Pega ergonómica para um manuseamento prático

Resistência à água IPX7 para uma limpeza fácil

A tampa de proteção mantém a cabeça de corte limpa entre utilizações

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

Aparador para bigode e patilhas

A carga rápida 5 minutos proporciona energia suficiente para 1 barbear completo
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Destaques

Lâminas PowerCut

Desfrute de resultados de barbear consistentes

com lâminas autoafiáveis concebidas com

precisão para um barbear prático e perfeito.

Cabeças flexíveis 4D

Desfrute de um prático barbear rente com

cabeças que fletem e oscilam em 4 direções. A

cabeça ajusta-se às curvas do seu rosto,

garantindo um contacto suave com a sua pele

sem muita pressão.

Abertura de um só toque

Limpe a máquina de barbear com facilidade.

Com um toque num botão, abra a cabeça da

máquina de barbear e enxague com água.

Utilização com e sem fios

Barbeie-se exatamente quando desejar com

esta máquina de barbear sempre pronta a

utilizar. Utilize-a sem fios ou ligue-a à corrente

para se barbear quando a bateria estiver vazia.

Indicador da bateria de 1 nível

Utilize o indicador intuitivo para ver quando a

bateria da máquina de barbear está fraca,

vazia ou totalmente carregada.

45 minutos de autonomia sem fios

Barbeie-se sem fios durante até 45 minutos

após um carregamento de 1 hora. Ou barbeie-

se com o cabo de alimentação ligado quando

a bateria está vazia.

Carga rápida de 5 minutos

Com pressa? Ligue a sua máquina de barbear

durante 5 minutos e obtenha energia suficiente

para 1 barbear completo.

27 lâminas auto-afiáveis

Obtenha sempre um barbear perfeito com 27

lâminas de precisão autoafiáveis.

Aparador de patilhas

Finalize o seu visual com o aparador de

precisão incorporado. É ideal para cuida do

bigode e aparar as patilhas.

 



Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000 S1333/41

Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Sistema de lâminas

PowerCut

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

em 4 direcções

Acessórios

Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria de 1 nível

Seca: Barbear a seco

Limpeza: Abertura de um só toque, Lavável

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Design

Cor: Vermelho

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos,

Pega de borracha antideslizante

Potência

Tipo de pilhas: NiMH

Autonomia: 45 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora

Voltagem automática: 100-240 V

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH30

Garantia de 2 anos
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