
Português do Brasil

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo 
à Philips! Para aproveitar todos os benefícios 
oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu 
produto na página www.philips.com/welcome. 

Informações importantes de 
segurança
Leia atentamente estas informações importantes 
antes de usar o aparelho e seus acessórios. 
Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios 
fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo
 - Mantenha o aparelho e a fonte de alimentação 

secos (fig. 1).
 - Não use o aparelho próximo ou sobre bacias ou 

banheiras com água.
 - Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro. 
 - Se usar o aparelho no banheiro, não use uma 

extensão.

Aviso
 - Use apenas a fonte de alimentação removível 

(HQ8505) fornecida com o aparelho. 
 - A fonte de alimentação contém um 

transformador. Não retire o adaptador para 
substituílo por um outro plugue pois isso 
poderá causar uma situação perigosa.

 - Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
de oito anos ou mais e por pessoas com 
capacidade física, sensorial ou mental reduzida 
ou com pouca experiência e conhecimento, 
desde que sejam supervisionadas ou instruídas 
sobre o uso do aparelho de forma segura e 
estejam cientes dos riscos envolvidos. Não 
deixe o aparelho ao alcance de crianças. 
Crianças não devem realizar a limpeza ou a 
manutenção sem a supervisão de um adulto.

 - Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. 
Não use o aparelho ou a fonte de alimentação 
se estiverem danificados, pois isso pode 
causar ferimentos. Sempre substitua uma peça 
danificada por outra do tipo original.

Atenção
 - Este aparelho não é lavável. Nunca mergulhe-o 

na água nem lave-o em água corrente (fig. 1).
 - O aparelho deve ser usado apenas para 

remover ou aparar pelos do corpo da mulher 
em áreas abaixo do pescoço. Não o utilize para 
nenhum outro fim.

 - Por questões de higiene, o aparelho só deve 
ser utilizado por uma pessoa.

 - Não use o aparelho em peles irritadas ou com 
varizes, erupções cutâneas, espinhas, pelos 
encravados, verrugas (com pelos) ou feridas 
sem antes consultar um médico. Pessoas com 
baixa imunidade ou que sofrem de diabetes 
mellitus, hemofilia ou imunodeficiência também 
devem consultar um médico antes de usar o 
aparelho.

 - Sua pele poderá ficar um pouco vermelha e 
irritada nas primeiras vezes que você usar o 
aparelho. Essa reação é absolutamente normal 
e desaparece rapidamente. À medida que você 
usar o aparelho com mais frequência, sua pele 
se acostumará com ele, e a irritação diminuirá. 
Se a irritação não desaparecer em três dias, 
recomendamos que você consulte um médico.

 - Para evitar danos e ferimentos, mantenha 
o aparelho em funcionamento (com ou 
sem acessórios) longe do couro cabeludo, 
sobrancelhas, cílios, roupas etc. 

 - Não use escovas esfoliantes imediatamente 
após a depilação, pois isso pode intensificar 
possíveis irritações na pele causadas pela 
depilação.

 - Não use óleos de banho ao se depilar, pois isso 
pode causar irritações graves na pele.

 - Use e guarde o aparelho a uma temperatura 
entre 5°C e 35°C.

 - Nunca use ar comprimido, palhas de aço, 
agentes de limpeza abrasivos ou líquidos 
agressivos para limpar o aparelho.

 - Não use a fonte de alimentação em tomadas 
que contenham um purificador de ar elétrico, 
nem perto delas, para evitar danos irreparáveis 
à fonte de alimentação.

Campos eletromagnéticos
Este aparelho Philips está em conformidade 
com todos os padrões e regulamentos 
aplicáveis relacionados à exposição a campos 
eletromagnéticos.

Informações gerais
 - A fonte de alimentação é adequada para 

voltagens de 100 a 240 volts.
 - A fonte de alimentação transforma a tensão de 

100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 
24 volts.

 - Certifique-se de inserir o plugue 
completamente no soquete do aparelho. Assim 
que conectar totalmente, você ouvirá um clique.

Dicas de depilação
 - Mova o aparelho na direção contrária ao 

crescimento dos pelos, com o controle 
deslizante liga/desliga voltado para a direção 
em que você moverá o aparelho.

 - Certifique-se de colocar o aparelho sobre a 
pele em um ângulo de 90°.

 - Certifique-se de que a sua pele esteja limpa, 
totalmente seca e sem gordura. Não use 
cremes antes de iniciar depilação.

 - O comprimento do pelo ideal para uma 
depilação fácil é entre 3 e 4 mm. Se os pelos 
estiverem muito curtos, aguarde até que eles 
cresçam ou tente remover os pelos movendo o 
aparelho várias vezes sobre a pele.

Solução de problemas
Se tiver algum problema com o aparelho e não 
for capaz de resolvê-lo seguindo as dicas de 
depilação, acesse www.philips.com/support para 
obter uma lista de perguntas frequentes.

Substituição
Para comprar acessórios ou peças avulsas, visite 
www.philips.com/parts-and-accessories ou vá 
até seu revendedor da Philips. Você também pode 
entrar em contato com a Centro de Informações 
ao Consumidor Philips (veja o folheto de garantia 
internacional para obter detalhes de contato).
Cabeça de corte (se for fornecida): Para obter o 
melhor desempenho, recomendamos substituir a 
unidade de corte da cabeça de corte a cada dois 
anos. Caso você use a cabeça de corte duas ou 
mais vezes por semana, troque a unidade de corte 
com mais frequência. Sempre substitua a unidade 
de corte por outra do tipo original (CP0757/01).
Nota:A disponibilidade dos acessórios pode diferir 
de acordo com o país.

Garantia
 - A Philips garante seus produtos eletroportáteis 

e de cuidados pessoais por um período de 
dois anos contados a partir da data da compra. 
Se qualquer defeito decorrente de material 
ou mão-de-obra defeituosos ocorrer dentro 
do período de dois anos de garantia, a Philips 
reparará ou substituirá o produto sem qualquer 
encargo para o consumidor.

 - A utilização da garantia para o reparo ou troca 
do produto está condicionada à apresentação 
da nota fiscal de compra original, desde que o 
período entre a data da compra e a solicitação 
do serviço não exceda o prazo de dois anos.

 - A garantia não cobre produtos e/ou peças 
de produtos que sejam de vidro ou que 
estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser 
considerados como consumíveis dada a sua 
natureza.

 - A garantia perderá sua validade se o defeito for 
decorrente de utilização incorreta do produto, 
manutenção deficiente ou ainda se mudanças 
ou reparos no produto tenham sido realizados 
por pessoas não autorizadas pela Philips.

 - Para que o produto seja usado da forma 
correta, o consumidor deverá seguir 
criteriosamente todas as instruções 
mencionadas no manual do usuário e deverá 
abster-se de quaisquer ações ou uso descritos 
como não desejáveis ou para as quais sejam 
feitas recomendações e avisos nas instruções 
fornecidas com o produto. 

Importante: restrições da garantia para 
certos produtos e materiais
 - Para alguns produtos, a garantia pode estar 

sujeita a certas restrições. Tais restrições, 
se aplicáveis, podem se encontradas na 
seção“Restrições da garantia” do capítulo 
“Suporte” do manual do usuário.

 - Estas restrições à garantia não afetam os 
direitos legais do consumidor. 

Serviço
A assistência durante e após o período de 
garantia pode ser obtida em todos os países 
onde o produto for oficialmente comercializado 
pela Philips. Nos países onde o produto não for 
distribuído pela Philips, a assistência é fornecida 
pela organização local Philips. Neste caso, poderá 
haver alguma demora no atendimento se as 
peças necessárias não estiverem disponíveis de 
imediato. Dirija-se ao seu varejista, a um posto 
autorizado Philips ou entre em contato com o 
Centro de Informações ao Consumidor de seu país 
se precisar de mais informações ou se tiver algum 
problema na obtenção de assistência técnica.  
A lista completa e atualizada dos postos de 
serviços autorizados Philips também está 
disponível em nossa página de suporte ao 
consumidor no site www.philips.com.br/suporte. 

Para informações adicionais sobre o produto,  
entre em contato com o CIC – Centro de 
Informações ao Consumidor através dos 
telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) 
e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). 
Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para 
contato via e-mail e chat online.

Suporte
Caso você precise de informações ou suporte, 
acesse www.philips.com.br/suporte.

Restrições da garantia
As unidades de corte não estão cobertas pelos 
termos da garantia internacional, pois elas estão 
sujeitas a desgastes.
 

Reciclagem
 - Não descarte o produto com o lixo doméstico 

normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um 
posto de coleta oficial para que ele possa ser 
reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar 
o meio ambiente.

 - Siga a regulamentação do seu país para 
a coleta seletiva de produtos elétricos e 
eletrônicos. O descarte correto ajuda a prevenir 
consequências negativas para o meio ambiente 
e para a saúde humana. 

BRE217-BRE285

>75% recycled paper
>75% papier recyclé

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.038.7057.3 (26/8/2019)

1

BRE217-BRE285_BRAZIL_3000.038.7057.3_LEAFLET_gevouwenA7_bl.indd   1BRE217-BRE285_BRAZIL_3000.038.7057.3_LEAFLET_gevouwenA7_bl.indd   1 26-08-20   12:5726-08-20   12:57



1 4

6

7

2

3

5

www.philips.com/parts-and-accessories

BRE216/00 5-7
BRE217/00 7
BRE218/00 5-7
BRE219/00 5-7
BRE224/00 -
BRE225/00 -
BRE225/01 -
BRE235/00 2
BRE245/00 1
BRE255/00 2-3-5-7
BRE265/00 2-5
BRE275/00 1-3-5-7
BRE285/00 1-3-4-5-6-7

Español Latino

Introducción
Felicitaciones por su compra y bienvenido a 
Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia 
que Philips ofrece, registre el producto en 
www.philips.com/welcome. 

Información de seguridad importante
Antes de usar el aparato y los accesorios, leé 
atentamente esta información importante y 
conservala por si necesitás consultarla en el futuro. 
Los accesorios incluidos pueden variar según los 
diferentes productos.

Peligro
 - Mantenga el aparato y la unidad de suministro 

siempre secos (Fig. 1).
 - No utilice el aparato cerca o sobre un lavabo o 

una bañera con agua.
 - No use el aparato en la bañera o en la ducha.
 - Si usa el aparato en el baño, no utilice un 

prolongador.

Advertencia
 - Solo use la unidad de suministro desmontable 

(HQ8505) que se proporciona con este aparato. 
 - La unidad de suministro contiene un 

transformador. No cortes la unidad de 
suministro para sustituirlo por otro enchufe,  
ya que podría provocar situaciones de peligro.

 - Este aparato puede ser usado por niños de 
8 años o más, por personas con capacidad 
física, psíquica o sensorial reducida, y por 
quienes no tengan los conocimientos 
y la experiencia necesarios, si han sido 
supervisados o instruidos acerca del uso del 
aparato de forma segura y siempre que sepan 
los riesgos que conlleva su uso. Los niños no 
deben jugar con el aparato. Los niños no deben 
limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato 
sin supervisión de un adulto.

 - Revise siempre el aparato antes de utilizarlo. 
No utilice el aparato, los accesorios ni la unidad 
de suministro si están dañados ya que esto 
podrían causar lesiones. Sustituya siempre una 
pieza dañada con un repuesto original.

Precauciones
 - Este aparato no es lavable. No lo sumerja nunca 

en agua ni lo enjuague debajo de la canilla (Fig. 1).
 - El aparato está diseñado únicamente para 

eliminar o recortar el vello corporal de las 
mujeres en las zonas por debajo de la cara y  
del cuello. No lo utilice con otra finalidad.

 - Por razones de higiene, solo una persona 
debería usar el aparato.

 - No utilice el aparato sobre piel irritada o zonas 
donde haya venas varicosas, erupciones, 
manchas, lunares (con vello) o heridas sin 
consultar antes a su médico. Las personas que 
tienen una respuesta inmunitaria reducida 
o padecen diabetes sacarina, hemofilia o 
inmunodeficiencia también deben consultar 
antes a un médico.

 - La piel se puede enrojecer e irritar las primeras 
veces que utilice el aparato. Esta reacción es 
absolutamente normal y desaparece rápido.  
A medida que utilice el aparato más a menudo, 
la piel se irá a acostumbrando y la irritación 
disminuirá. Si la irritación no desaparece en un 
lapso de tres días, se recomienda consultar a 
un médico.

 - Para evitar lesiones y accidentes, cuando el 
aparato esté en funcionamiento (con o sin 
accesorios), manténgalo alejado del cuero 
cabelludo, las pestañas y las cejas, las prendas 
de vestir, etc. 

 - No realice tratamientos de exfoliación 
inmediatamente después de depilarse, ya que 
esto puede intensificar la posible irritación de  
la piel causada por la depilación.

 - No utilice aceites de baño o ducha al depilarse, 
ya que esto puede provocarle una grave 
irritación en la piel.

 - Utilice y guarde el artefacto en lugares donde  
la temperatura oscile entre 5 y 35 °C.

 - No utilice nunca aire comprimido, estropajos, 
agentes de limpieza abrasivos ni líquidos 
agresivos para limpiar el aparato.

 - No utilices la unidad de suministro en 
tomacorrientes de pared que puedan contener 
o hayan contenido un desodorante de ambiente 
eléctrico, o cerca de ellos. Esto puede dañar la 
unidad de suministro de forma irreparable.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple con los estándares 
y las normativas vigentes sobre exposición a 
campos electromagnéticos.

General
 - La unidad de suministro es apta para voltajes 

de alimentación entre 100 y 240 voltios.
 - La unidad de suministro transforma de 100-240 

voltios a un voltaje seguro, inferior a 24 voltios.
 - Asegúrese de enchufar completamente la 

clavija pequeña en el tomacorriente del 
aparato. Una vez que lo haya enchufado 
completamente, escuchará un clic.

Consejos de depilación
 - Mueva el aparato en dirección contraria al 

crecimiento del vello, con la corredera de 
encendido/apagado apuntando en la dirección 
en la que mueve el aparato.

 - Asegúrese de apoyar el aparato sobre la piel en 
un ángulo de 90º.

 - Asegúrese de que la piel esté limpia y 
completamente libre de sustancias grasosas. 
No utilice cremas antes de depilarse.

 - Para una depilación fácil, la longitud óptima del 
vello es de 3-4 mm. Si los vellos son demasiado 
cortos, espere hasta que sean más largos o 
intente quitarlos moviendo repetidamente el 
aparato sobre la piel.

Solución de problemas
Si encuentra un problema con el dispositivo 
que no puede resolver siguiendo los 
consejos de depilación, puede visitar 
www.philips.com/support para obtener una  
lista de las preguntas más frecuentes.

Reemplazo
Para comprar accesorios o piezas de repuesto, 
visite www.philips.com/parts-and-accessories 
o comuníquese con el distribuidor Philips de 
su zona. También puede comunicarse con el 
Centro de atención al cliente de Philips de su país 
(consulte el folleto de garantía internacional para 
obtener la información de contacto).
Recomendaciones para el cabezal de afeitado 
(si está incluido): Para un rendimiento óptimo, se 
recomienda cambiar la unidad de corte del cabezal 
de afeitado cada dos años. Si utiliza el cabezal de 
afeitado dos o más veces por semana, reemplace 
la unidad de corte con más frecuencia. Cambie 
siempre la unidad de corte por otro modelo 
original (CP0757/01).
Nota:La disponibilidad de los accesorios puede 
variar según el país.

Asistencia
Si necesita información o asistencia, visite 
www.philips.com/support.

Restricciones de la garantía
Las unidades de corte no están cubiertas por los 
términos de la garantía internacional dado que 
están sujetas al desgaste por el uso.
 

Reciclaje
 - Al final de la vida útil, no tire el producto 

junto con los residuos domésticos habituales. 
Llévelo a un punto de recolección oficial para 
su reciclado. Al hacerlo, ayuda a preservar el 
medioambiente.

 - Siga las normas de su país para la recolección 
selectiva de productos eléctricos y electrónicos. 
La eliminación correcta de estos productos 
ayuda a prevenir consecuencias negativas para 
el medioambiente y la salud de las personas.

www.philips.com/support
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