
 

Novas máquinas de barbear e aparadores 
Panasonic criadas a pensar na 

transversalidade e precisão 
 

 Estas séries incluem acessórios à medida para um corte mais 
preciso e limpo 
 

         

 

    RT67               RT37          GB60 

 

Lisboa, 3 de setembro de 2014 – A Panasonic apresenta hoje os novos modelos 

da sua gama de máquinas de barbear e aparadores. Trata-se da série RT, que 

inclui novas máquinas de barbear, a RT67 e RT37, com um sistema de corte de 

três lâminas, que oferecem um resultado mais apurado e rápido. Por seu lado, o 

aparador GB60, oferece precisão e facilidade no corte de barbas e cabelos. 

 

Série de máquinas de barbear RT: um sistema de lâminas para todo o tipo de 

barbas 

Com um sistema de corte de três lâminas, a série RT distribui uniformemente a 

pressão por toda a face durante o barbear, fazendo assim com que a pele sofra 

menos irritação. Cada lâmina nano-polida, colocada com um ângulo de 30º, 

funciona perfeitamente com o desenho das lâminas de alumínio.  
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Toda a gama de máquinas de barbear tem também uma lâmina em aço 

inoxidável, disposta em 45º, que oferece como resultado um barbear preciso. 

Desta forma, quer seja para uma barba espessa de pêlo grosso, quer seja para 

criar um barbear cuidado, esta lâmina possibilita toda a precisão desejada. 

 

Para maior conforto e facilidade de utilização, o sistema de lâminas adapta-se ao 

contorno do queixo e pescoço e oferece um barbear mais suave e flexível. Esta 

série dispõe ainda de um design que permite uma fácil ergonomia ao agarrar a 

máquina e aumenta o controlo sob a máquina. Com um estilo mais marcado, o 

modelo RT67 inclui um corpo metálico, que oferece um tato muito agradável e um 

look inovador. 

 

Aparadores de alta precisão para o corpo, cara e cabelo 

 

O novo aparador GB60 da Panasonic vem equipado com acessórios para a barba 

e cabelo, o que permite dar uma resposta a todas as necessidades dos 

utilizadores. 

 

O modelo tem lâminas largas para o barbear diário e outras estreitas, para 

conseguir a máxima precisão, o que o torna perfeito para qualquer tipo de barba. 

Dispostas num preciso ângulo de 45º, as lâminas estão dispostas de forma 

perfeita para definir a linha da barba e eliminar a barba mais densa. 

 

Com a opção de ajustar o comprimento para o resultado desejado, a cabeça da 

máquina efetua o corte desejado muito facilmente. O GB60 tem 40 posições de 

corte, entre 1 e 20 mm. Estas medidas fazem com que o corte em torno das 

orelhas seja efetuado de forma fácil e suave, minimizando os solavancos.  

 

 



 

 

Criada tendo em conta a máxima 

comodidade, a nova gama da Panasonic 

inclui um indicador de bateria em LED, 

para que o utilizador possa monitorizar o 

nível de bateria. Os modelos são de fácil 

lavagem e estão disponíveis com cabo 

de corrente ou sistema sem fios, o que 

as torna ideais para uso tanto dentro, 

como fora de casa. 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações: 

Visite:  www.panasonic.com/pt 

Acompanhe-nos em: 

   
 

 
 

 

Sobre a Panasonic 
 

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de produtos e soluções 

tecnológicas para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e 

aplicações pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível 

mundial e opera agora com mais de 500 empresas em todo o mundo, registando vendas 

liquidas consolidadas de 7,74 mil milhões de yenes (57.740 milhões de euros) no ano fiscal 

2013, finalizado a 31 de Março de 2014. Comprometida na procura de novos valores 

através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um 

mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite 

a página web da empresa http://panasonic.net/. 
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