
NOVO

APARADOR ULTRAPRECISO
Um total de 45 configurações combinado com 

lâminas revestidas em titânio, garantem um corte 
preciso numa só passagem.

ADVANCER - STYLE

APARADOR DE CABELO E BARBA
[TN5221F4]

APARADOR ULTRAPRECISO COM 45 
CONFIGURAÇÕES
O aparador Advancer da Rowenta alia 
o corte perfeito a uma performance 
duradoura. Com várias alturas de corte e 
ajustes micrométricos em pentes dedicados 
para barba e cabelo, garante cortes precisos 
e personalizados. Graças à opção de 
funcionamento com ou sem fio e à longa 
autonomia de 120 minutos, esteja sempre 
bem onde e quando quiser.

ADVANCER - STYLE | APARADOR DE CABELO E BARBA

APARADOR PARA 
VÁRIOS LOOKS



* Teste interno de resistência da lâmina em 30 produtos, de acordo com o protocolo do Groupe SEB, 2020.

CUIDADOS PESSOAIS ÍNDICE GERAL

CABELO E BARBA
Possui 1 pente de barba ajustável (1 a 15 mm), 
com microprecisão de 0,5 mm e 2 pentes para 
cabelo ajustáveis (3 a 16 mm) e (17 a 30 mm) 
com microprecisão 1 mm. Altura mínima de 
corte = 0,5 mm, sem pente.

DADOS LOGÍSTICOS

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

3121040082140 6 42 4 168

Produto embalado Cartão Palete

Dimensões 227 x 66 x 234 (MM) 411 x 227 x 252 (MM) 1 200 x 800 x 1 142 (MM)

Peso 0,71 (KG) 4,26 (KG) 140,28 (KG)

ALTA PRECISÃO
Total de 45 configurações de corte de 0,5* mm a 
30 mm para personalizar facilmente seu estilo. 
 *Altura mínima de corte = 0,5 mm, sem pente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRODUTO

Tipo Aparador

Funções Barba, Cabelo

PERFORMANCE DE CORTE

Material da lâmina Aço inoxidável

Revestimento da lâmina Titânio

Velocidade motor (rpm) 6500

Função turbo Sim

CONFORTO DE UTILIZAÇÃO

Bateria Iões de lítio

Autonomia 120 min

Tempo de recarga 90 min

Funcionamento Com e sem fios

Indicador de bateria 3 leds

Set limpeza: óleo + escova Sim

Lâminas laváveis Sim

Bolsa de transporte e arrumação Sim

PRECISÃO DE CORTE 

Cabeça de aparar larga 42 mm

Pentes para barba 1, ajustáveis

Alturas de corte 1 a 15 mm

Ajuste de precisão 0,5 mm

Pentes para cabelo 2, ajustáveis

Alturas de corte 3 a 16 mm e 17 a 30 mm

Ajuste de precisão 1 mm

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cores Preto e vermelho

Reparável por 10 anos Sim

TECNOLOGIA V-SHARP
Lâminas autoafiáveis que garantem um 
corte excecional e de elevada durabilidade.

INDICADOR DE BATERIA
Indicador de bateria com 3 leds para 
controlar o nível de autonomia do 
aparador.

AUTONOMIA
Com 120 minutos de autonomia, 
garante 8 sessões de corte* completas e 
pormenorizadas.
*Com base numa utilização de 15 min.

LÂMINAS DESENVOLVIDAS PARA DURAREM 15 ANOS
Na Rowenta, acreditamos que todos os estilos são importantes 
e temos especial atenção ao design dos nossos produtos. É por 
isso que as nossas lâminas são desenvolvidas para durarem 15 
anos * - para uma experiência de corte agradável.

EFICIENTE
O motor de elevada potência oferece um 
corte eficaz numa só passagem, poupando 
tempo. Escolha entre velocidade 1 ou 
velocidade turbo (6500 rpm), dependendo da 
densidade do cabelo.


