
 

 

Philips Multigroom series 
3000
kit aparador à prova d'água

Multifuncional de modelagem
3 acessórios e 4 pentes
18 ajustes integr. de altura
35 min. uso s/ fio/10 h de carga

QG3337
Multifuncional de modelagem

Máxima versatilidade para modelagem DOS PÉS À CABEÇA
Crie seu estilo perfeito com o aparador MultiGroom à prova d'água. O aparador de tamanho grande 

com pente ajustável para barba, cabelo e corpo, o aparador com pente para aparar para acabamento 

e o aparador de pelos do nariz oferecem a você todas as ferramentas para um visual perfeito.

Desempenho confortável para a pele
• Aparador grande para linha do pescoço, costeletas e queixo
• Aparador de 21 mm p/ linhas finas, áreas pequenas e detalhes
• Aparador de nariz: Remova pelos indesejados com total conforto
• Lâminas confortáveis do apar. p/ deslize no rosto e pescoço

Versátil
• Pente p/ barba e bigode c/ 18 ajustes de comprimento
• Pente para aparar pelos do corpo com 10 ajustes de comprimento
• Pente aparador com 18 ajustes de altura
• 1 pente para aparar ou fazer o acabamento nas costeletas e sobrancelhas

Fácil de usar
• 35 minutos de uso sem fio após 10 horas de recarga.
• Totalmente lavável para facilitar a limpeza
• Dois anos de garantia, tensão universal, sem necessidade de óleo



 Aparador com o tamanho perfeito

Mantenha o estilo, uma barba limpa e linhas 
contornadas ao redor da barba ou crie uma 
barba perfeita com o aparador grande.

Aparador de detalhes

Crie as linhas finas e os detalhes que definem o 
seu estilo com o aparador de precisão.

Aparador de pelos do nariz

Remova com total praticidade e conforto pelos 
indesejados dos ouvidos e nariz com o 
aparador giratório acoplável

Pente para barba

Mantenha a barba no tamanho que preferir. 
Escolha um dos 18 ajustes de comprimento em 

etapas de 1 mm usando o pente para barba no 
aparador grande.

Alto desempenho confortável para a 
pele

Garanta os melhores resultados com as 
lâminas de precisão feitas de aço cromado e 
tratadas termicamente. Lâminas autoafiadoras 
garantem um desempenho duradouro 
enquanto as pontas arredondadas das lâminas 
e pentes evitam a irritação da pele.

Recarregável

Obtenha 35 minutos de uso sem fio após 10 
horas de recarga

Pente para aparar pelos do corpo

Apare os pelos do corpo até a altura que 
preferir, selecionando um dos 10 ajustes de 
altura no pente.

Pente de cortar cabelo

Mantenha o cabelo bonito e estiloso na altura 
que preferir selecionando um dos 18 ajustes de 
altura no pente de cortar cabelo, em etapas de 
1mm (3-20mm).

Pente para aparar sobrancelhas e para 
acabamento

Apare suas sobrancelhas, costeletas e detalhes 
faciais com comprimento uniforme

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign 
aprovado internacionalmente e com 
auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da 
Philips podem reduzir custos, o consumo 
de energia e as emissões de CO2. Como? 
Eles oferecem melhorias ambientais 
significativas em uma ou mais áreas Philips 
Verde — Eficiência energética, 
Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, 
Reciclagem e descarte e Confiabilidade 
durante o período de vida útil. Obtenha 
mais informações sobre produtos verdes
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Destaques
Kit aparador à prova d'água
Multifuncional de modelagem 3 acessórios e 4 pentes, 18 ajustes integr. de altura, 35 min. uso s/ fio/10 h de 
carga
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Crie o visual que desejar
• Aparar cabelos/modelar os pelos do rosto: 

Penteados elaborados, Barba longa, Bigode, Barba 
curta, Visual barba por fazer

• Número de acessórios/pentes: 3 acessórios e 4 
pentes

• Número de ajustes de altura dos pelos: 18 ajustes 
integr. de altura

• Ferramentas de modelagem: Aparador de barba, 
Aparador de pelos do nariz, Aparador de detalhes, 
Pente para barba com 18 ajustes, Pente para aparar 
cabelos 18 ajuste, Pente para aparar pelos do 
corpo 10 ajustes, Pente para aparar sobrancelhas e 
para acabamento

Fácil de usar
• Tempo de carregamento: 10 horas
• À prova d'água: Fácil de usar e limpar

Design
• Cor: Preto com detalhes em azul

Sistema de energia
• Tempo de funcionamento sem fio: 35 minuto(s)

Serviço
• Dois anos de garantia
• Lâminas autoafiadoras
• Não é necessário lubrificar
•
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Especificações
Kit aparador à prova d'água
Multifuncional de modelagem 3 acessórios e 4 pentes, 18 ajustes integr. de altura, 35 min. uso s/ fio/10 h de 
carga
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