
REVESTIMENTO DAS LÂMINAS
Lâminas removíveis em aço inoxidável de elevada 

qualidade para um corte perfeito, 
de longa duração e eficiente.

NOMAD

APARADOR DE CABELO
[TN1410F1]

CORTE PERFEITO SEM COMPLICAÇÕES
O aparador de cabelo Nomad permite criar 
o seu corte de cabelo sem qualquer esforço. 
Lâminas em aço inoxidável de elevada 
qualidade para um corte limpo e preciso e 
de longa duração. Dois pentes ajustáveis 
com 18 alturas de corte dos 3 aos 30 mm e 
ajuste micrométrico de 1,5 mm para cortes 
personalizados. Fácil de usar e equipado 
com uma base de carregamento e de 
arrumação, o aparador Nomad é o aparador 
ideal para obter um penteado ao seu gosto 
quando quiser e onde quiser.
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CUIDADOS PESSOAIS ÍNDICE GERAL

RODA SELETORA
Para ajustar o comprimento do corte 
desejado de forma rápida e fácil.

AUTONOMIA
40 min de autonomia, garante 3 sessões de 
corte completas e pormenorizadas.

COM E SEM FIO
Para um corte sem complicações, quando 
quiser e onde quiser.

DADOS LOGÍSTICOS

Código EAN (código de barras) Unidades / caixa Unidades / camada de palete Camadas / palete Unidades / palete

3121040054543 6 84 4 336

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 223 x 55 x 150 (MM) 355 x 168 x 260 (MM) 1 200 x 800 x 1 185 (MM)

Peso 0,442 (KG) 2,65 (KG) 169,4 (KG)

2 PENTES PARA CABELO
Com 18 alturas de corte desde 3 até 30 
mm. Escolha facilmente o comprimento 
desejado. 

AJUSTE MICROMÉTRICO BARBA
De 1,5 mm para resultados precisos de 
forma a personalizar o seu look.

BASE DE CARREGAMENTO
Compacta e prática para ter o aparador 
sempre pronto a usar.

APARADOR DE CABELO | NOMAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRODUTO

Tipo Aparador

Funções Cabelo

PERFORMANCE DE CORTE

Revestimento da lâmina Aço inoxidável

Velocidade motor 6250 rpm

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Autonomia 40 min

Tempo de recarga 8 h

Funcionamento corrente Sim

Indicador de carga Sim

Bolsa de transporte Sim

PRECISÃO DE CORTE

Pentes para cabelo 2

Posições de corte de cabelo
18 posições 
(3 a 15 mm e 18 a 30 mm)

Ajuste micrométrico para cabelo 1.5 mm

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Black


