
 

AquaTouch

Barbeador elétrico
seco/molhado

 
Sistema de proteção para a pele

Lâminas autoafiadoras

Cabeças Flex em três direções

 

S1030/04

Proteção no barbear seco ou molhado
Desenvolvido para evitar cortes e arranhões

Agora você pode ter um barbear refrescante sem se preocupar em proteger sua

pele. Use AquaTouch com gel ou espuma de barbear para aumentar seu

conforto. O selo Aquatec garante um barbear molhado seguro e refrescante,

possibilitando o uso a seco quando você precisar de um barbear rápido em

qualquer lugar.

Um barbear molhado e refrescante
Barbear seco confortável ou molhado refrescante com o Aquatec

Lâminas de precisão autoafiadoras para um barbear completo e confortável

Ajusta-se aos contornos do seu rosto e pescoço
Cabeças Flex em três direções para facilitar o barbear a cada curva do rosto

Fácil de usar
45 minutos de barbear sem fio após 10 horas de carga

O barbeador 100% resistente a água pode ser lavado embaixo da torneira

Garantia de dois anos, tensão mundial e lâminas substituíveis

Ergonomicamente projetado para um fácil manuseio
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Destaques

Aquatec Seco/molhado

Escolha como prefere se barbear. Com o selo

Aquatec seco/molhado, você pode optar por

um barbear a seco rápido e confortável. Ou, se

preferir, você pode barbear-se com a pele

molhada (usando gel ou espuma) — até

mesmo no chuveiro.

Lâminas autoafiadoras

Obtenha um barbear confortável, com a pele

seca ou molhada. Nosso sistema de lâmina

autoafiadora com cabeças arredondadas

deslizam suavemente sobre a pele,

protegendo-a de cortes e arranhões.

Cabeças Flex em três direções

As cabeças Flex com três movimentos

independentes se ajustam a cada curva do

seu rosto, garantindo contato rente à pele

para um barbear total, até mesmo nas áreas

mais complicadas, como pescoço e linha do

queixo.

45 minutos de barbear sem fio

Você terá mais de 45 minutos de tempo de

funcionamento, o que representa cerca de 15

usos, com uma carga de 1 hora. Este

barbeador só funciona no modo sem fio.

Lavável

Basta remover a cabeça do barbeador e

enxaguá-la embaixo da torneira

Formato que cabe na mão

O cabo com design ergonômico possibilita um

fácil manuseio para um barbear confortável.

Feito para durar

Todos os nossos barbeadores vêm com

garantia mundial de 2 anos e podem se

adaptar a qualquer voltagem. As lâminas de

longa duração só precisam ser substituídas

depois de 2 anos.
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Especificações

Barbear de alto desempenho
Sistema de aparar pelos: Lâminas

autoafiadoras, Sistema de lâminas CloseCut

Ajustável aos contornos do rosto: Cabeças

Flex em três direções

Lig/Desl
Tempo de funcionamento: 45 Min / 15 usos

Carregamento: Carga completa em 10 horas

Tipo da bateria: NiMH

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo de energia máximo: 2 W

Consumo de energia no modo de espera:

0,1 W

Fácil de usar
Limpeza: Totalmente lavável

Seco/molhado: Uso seco e molhado

Visor: Indicador de carga

Operação: Uso sem fio, Desconecte antes do

uso

Design
Cor: Azul e prata

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão

Serviço
Dois anos de garantia

Cabeça de reposição: Troque as lâminas pelas

SH30 a cada dois anos

Acessórios
Manutenção: Tampa de proteção

* 90% dos consumidores não sentem puxar os pelos

(teste realizado na China em 2016)
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