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anos de fabricação

Desde 1919, a marca líder para o barbeiro profissional.

1911

O caminho que levou à criação da WAHL Clipper
Corporation, começou quando o aluno do ensino médio
de “Sterling High”, Leo Wahl, começou a experimentar
um motor vibratório eletromagnético. Mais tarde, como
estudante de engenharia da Universidade de Illinois,
Chicago (EUA) Leo Wahl projetou um massajador de
uso médico para o seu tio J. Frank Wahl e começou a
fabricá-los em uma pequena fábrica em Sterling, Illinois.
Leo usou o seu tempo livre vendendo esses produtos
aos cabeleireiros, onde viu a necessidade de melhorar
as ferramentas que aí eram usadas. Quando o seu tio
foi chamado a servir durante a Revolução Mexicana, Leo
Wahl assumiu o cargo e começou a experimentar uma
nova máquina elétrica de corte de cabelo.

1940

No início da década de 40, a empresa instalou as
suas próprias maquinas de prensa de plástico, o que
lhe permitiu expandir ainda mais. Ao mesmo tempo,
produziu centenas de milhar de pequenos interruptores
elétricos. Com a integração de diferentes tecnologias
de fabricação, o grupo Wahl® cresceu como um sólido
fabricante de estrutura vertical, com controlo absoluto
sobre quase todos os seus componentes, que eram
produzidos dentro da própria fábrica. A linha de produtos
para cabeleireiros profissionais e salões de beleza foise expandindo com produtos como secadores de cabelo
profissionais, lâminas, afiadores, escovas, pentes e
acessórios para máquinas de cortar cabelo.
Nessa época foi fabricado um secador de mãos com
imenso sucesso, o “Silent Dryer”, com uma produção
aproximada de 2.000 unidades por dia e ao mesmo
tempo, foram investigadas aplicações para o motor
eletromagnético, incluindo um liquidificador de
“milkshakes” com este tipo de motor.

2019
100 anos depois, continuamos com a mesma visão.
A visão de uma melhoria permanente na linha de produtos.
A visão para criar, desenvolver e lançar novos produtos
no mercado que respondam e cubram os desejos e as
necessidades dos consumidores.
A visão de permanecer sempre inovadora e liderar os
mercados frente a concorrência, e a visão de acompanhar
e apoiar os nossos clientes nos negócios de retalho, com
ações de marketing e publicidade e com todo o tipo de
material comercial, de forma que vender mais produtos
Wahl® seja algo fácil, divertido e lucrativo para cada um
deles. Por ocasião do seu primeiro centenário, a WAHL
apresentou uma edição limitada que fez os corações dos
barbeiros batessem mais rápido: Clipper 100 anos.
Visualmente inspirada na primeira máquina de cortar
cabelo, esta versão de aniversário destacava-se com o seu
excelente design retro cromado.
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1919

Em 14 de outubro, Leo J. Wahl solicitou patentes para o
seu novo cortador de cabelo eletromagnético e começou
a fabricar na nova “Wahl Manufacturing Company”.
Nasce a primeira máquina de cortar cabelo, com motor
incorporado, em vez de ser ligado a um motor externo
por um cabo flexível. No final da década dos anos 20,
a fábrica produziu e vendeu milhares de máquinas
de cortar cabelo para cabeleireiros pelos Estados
Unidos. Nos primeiros anos, o Sr. Wahl concentrou-se
em trabalhar diretamente com os cabeleireiros para
melhorar o desempenho e a eficiência da sua máquina
de cortar cabelo.

1996

Com o objetivo de alcançar um nível de eficiência, a
100% nos serviços, a empresa implementou um sistema
de controlo de inventário computadorizado na sua
fábrica em Sterling. Ao mesmo tempo, o plano ambicioso
de expansão do edifício é terminado, aumentando mais
de 12.000 m2, o que corresponde a um aumento de 40%
na capacidade de armazenamento. Mais tarde, naquele
ano, a empresa adquiriu a MOSER Elektrogeräte GmbH,
um dos principais fabricantes internacionais, com sede
na cidade de Unterkirnach, Alemanha (a fábrica de
Moser na Hungria, Kuno Moser Kft e o controlo de um
grande distribuidor de máquinas de corte de cabelo,
Ermila® Gmbh, é adquirido na mesma operação).
Toda a atividade relacionada com as duas empresas é
integrada numa grande empresa global de estética e
cuidados pessoais. A sinergia resultante da combinação
de pesquisa e desenvolvimento, logística, marketing
e produção dá a essas empresas uma posição única
em todo o mundo. Fundada em 1946, a Moser® é
reconhecida como líder mundial na fabricação de
produtos similares aos da Wahl®, incluindo máquinas
de cortar cabelo, massajadores, máquinas de barbear
e máquinas para tosquiar animais. A linha de produtos
Moser® também inclui produtos para higiene dental e
oral.
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www.wahlspain.es

Página oficial WAHL Spain
A página web oficial da Wahl Spain S.L.U (Filial oficial em Espanha do Grupo WAHL) oferece uma grande quantidade de informações
relacionadas com as marcas MOSER - WAHL e Ermila.
Entre outras possibilidades na web, também pode obter acesso as páginas oficiais de cada marca, ou blog, onde pode comprar,
registar a sua reparação/garantia, ver as últimas novidades, informar-se sobre o calendário de eventos dos nossos cursos, etc.
Definitivamente, se é um consumidor dos nossos produtos ou tem intenção de ser, esta página web é um ponto de referência para
visitar.

Formação
Na Wahl Spain, oferecemos cursos específicos e eventos
para profissionais do setor. Melhore a sua técnica e aprenda
novos métodos. Fique atento à lista dos próximos eventos e
mantenha-se informado.

Blog
Descubra conteúdo exclusivo relacionado com os nossos
produtos, ações, colaborações, patrocínios, dicas, etc.
Subscreva-se!

Suporte Técnico Online
Registe a sua reparação / garantia de forma rápida e cómoda
através de 4 passos do nosso suporte técnico online.

Novidades
Conheça todas as novidades dos últimos produtos MOSER®
- WAHL® e ERMILA®.
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WAHL
		
ARTISTIC
				 T E A M
Eu tenho 32 anos no mundo do cabeleireiro e barbearia. Parabéns pela
escolha de um produto Wahl ®. A primeira máquina que eu usei em 1985
foi uma WAHL Super Taper, e o resto é história. Usando a nossa variedade
de produtos terá uma experiência agradável e, o mais importante será
capaz de alcançar os estilos necessários que vai necessitar. Um bom
equilíbrio que inclui educação motivacional e boas máquinas que
servirão para torná-lo um excelente estilista ou barbeiro, que quer
ser e tanto merece. Aposte na sua equipa e na sua formação porque
S I M O N S H AW
GLOBAL ARTISTIC DIREC TOR, UK

certamente vai beneficiar ainda mais do seu futuro. Os vencedores
fazem acontecer! Desfrute o seu trabalho pela mão da nossa indústria.
Obrigado por escolher Wahl, a melhor marca de máquinas de todos os
tempos!

ACADEMIA OFICIAL WAHL

PRÓXIMA SALA DE FORMAÇÃO EM VALENCIA
WWW.WAHLSPAIN.ES
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WAHL
ARTISTIC TEAM
Daniel Gallego, (Diretor técnico de WAHL Spain para Espanha e Portugal)
Participou em 17 campeonatos masculinos de cabeleireiro entre 2005 e 2012,
distritais, nacionais e internacionais a destacar:
•
Bicampeão de Espanha por equipas (2008 e 2010).
•
PARIS CUP OPEN 2009 (Campeonato Europeu de Cabeleireiro).
•
Campeonato organizado pela OMC (Organisation Mondiale Coiffure)
onde participou como o único participante espanhol de cabeleireiro para homens.
12º lugar em Creative Style.
•
HAIR WORLD 2010 (Paris) (Campeonato Mundial de cabeleireiro)
•
5ª classificado do Mundo por equipas (Team World Cup Gents Tecnical).
Além disso, foi campeão de Espanha na classificação geral do Campeonato Espanhol
de Cabeleireiro para Homens em 2012 (Prémio para a cor, campeão de Espanha em
corte e penteado clássico).
DA N I E L G A L L E G O, VA L E N C I A

Iván Martínez, campeão de Espanha na categoria Juvenil em duas ocasiões
consecutivas, logo depois começou a participar nas competições absolutas.
Com 18 anos, classificou-se para o Campeonato de Espanha para representar o país,
no Campeonato do Mundo, que foi realizada no ano 2000 em Berlim (Alemanha).
Nesse mesmo ano e com apenas 20 anos é proclamado campeão absoluto de
Espanha.
Ao longo dos últimos 15 anos, dedicou-se a dar formação em diferentes eventos em
toda a Espanha.
Em 2015, participou no campeonato de Espanha, onde foi campeão nas seguintes
provas:
•
Campeão Espanhol em corte e penteado clássico.
•
Campeão de Espanha Fashion e Campeão de Espanha para a melhor cor.
Em Março de 2016 foi um dos representantes de Espanha no Campeonato Mundial
por equipas realizado em Seul (Coreia do Sul), onde obtêm o 8° lugar na classificação
final absoluta. Em setembro de 2016 é comemorado em Paris o Campeonato
Europeu de Cabeleireiro Criativo onde se qualifica como vice-campeão da Europa
neste concurso.

I VÁ N MA R T Í N E Z, VA L E N C I A

Maikel Santos, apaixonado pela imagem masculina e residente em Las Palmas
de Gran Canarias. Na tenra idade de 16 ele decide entrar no mundo do barbeiro
e agora tem uma experiência de 18 anos. Sua grande paixão pela profissão
levou-o a dedicar parte de seu tempo ao ensino e a definir-se como pioneiro
na introdução das batalhas dos barbeiros em sua terra. Torna-se agora parte da
Equipa Artística da WAHL para realizar formação nas Ilhas Canárias.

M A I K E L S A N T O S , L A S PA L M A S D E G R A N C A N A R I A

José Carlos Tavares Light, formador profissional e barbeiro muito experiente em
cortes Europeus e Afros, especialista em visagismo para os melhores resultados
estéticos.
Familiarizado com técnicas inovadoras de corte de cabelo e especialista em corte
com navalha.
Excelente capacidade de comunicação e organização, sendo o profissional escolhido
por várias figuras públicas da atualidade como jogadores de futebol da Seleção
Portuguesa de Futebol e cantores africanos.
Desde Fevereiro 2018, formador oficial de Portugal na equipa Wahl Artistic Team.

J O S É C A R LO S TAVA R E S , L I S B OA

inspiração // motivação // educação
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WAHL
ARTISTIC TEAM
					 C U R S O S
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Apoie os seus clientes ampliando os seus horizontes com os nossos cursos de formação! Vamos mostrar-lhe
como usar as máquinas de corte para homens e mulheres. Motive os seus clientes com as novas técnicas de
corte que fazem a diferença do resto dos salões. Conheça as diferentes máquinas, retocadoras e finalizadora,
com diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho no seu salão.
MOSER LOOK & LEARN CLIPPER CUTS (Atelier Cabeleireiro Misto)

Duração: 4 horas - Capacidade ilimitada.
Objetivos: Aprender a utilizar a máquina, realizar várias técnicas, manter as máquinas em um estado
ótimo para um máximo rendimento no salão. Mude o conceito do corte da máquina como uma ferramenta
simples limitada aos cortes masculinos. Conheça os cortes da máquina e as técnicas básicas em estilos
curtos, médios e longos. Personalize e otimize o trabalho no seu salão com uma técnica original.
Conteúdo: O nosso formador mostrará 3-4 tipos diferentes de cortes, em homens e mulheres usando
apenas máquinas de corte e retoque.

MOSER WORKSHOP CLIPPER CUTS (Curso Cabeleireiro Misto)

Duração: 1 dia - Entre 15 e 25 participantes.
Objetivos: Inspirar os cabeleireiros a adicionar novas técnicas ao currículo e aprender técnicas de corte
com diferentes máquinas, para fazer a diferença no mercado com novas técnicas para os seus cortes.
Conteúdo: Neste curso aprenderá cortes diferentes com a máquina, tanto longos como curtos. Praticará
com diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho no seu salão com as
novas técnicas de corte. 135€ PVR

MOSER LOOK & LEARN COMBO CABELEIREIRO MISTO

Combinação de ambos os programas: Look & Learn e Workshop,
½ dia, Look & Learn com 3-4 estilos de corte para homens e mulheres
(Capacidade ilimitada) + sessão prática de ½ dia para participantes que desejam
melhorar (mínimo 5 participantes) e executar as técnicas aprendidas no
Look & Learn da manhã. 135€ PVR
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WAHL
ARTISTIC TEAM
					 C U R S O S
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Veremos cortes masculinos em todos os comprimentos, degradados OLD SCHOOL e NEW SCHOOL, arranjos de
barba, etc.... para tornar o seu trabalho mais vantajoso. Conhecerá também as diferentes máquinas (Clippers e
trimmers) com os diferentes tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um bom trabalho de cabeleireiro
masculino.

WAHL LOOK & LEARN BARBERSHOP CUTS

(Atelier cabeleireiro masculino)

WAHL WORKSHOP BARBERSHOP CUTS
(Curso com práticas)

Duração: 4 horas - Capacidade ilimitada

Duração: 1 dia - Entre 15 e 25 participantes

Objetivos: Aprenda com o nosso formador como
trabalhar com as nossas máquinas, realizando
técnicas de corte e conhecendo o uso e a manutenção
para a sua condição perfeita e uso no salão de
cabeleireiro.

Objetivos: Curso Avançado, ideal para se atualizar,
complementar o conhecimento do cabeleireiro,
expandir as suas habilidades na barbearia e realizar
degradados perfeitos com as nossas máquinas.

Conteúdo: O nosso formador mostrará 3-4 tipos
de cortes exclusivos para homens, usando apenas
máquinas de corte e retoque.

WAHL LOOK &
LEARN COMBO BARBER
Combinação de ambos os programas: Look & Learn
e Workshop, ½ dia, Look & Learn com 3-4 cortes de
diferentes estilos (capacidade ilimitada) + sessão prática
em WAHL WORKSHOP Barber de ½ dia para participantes
que desejam melhorar(mínimo 5 participantes) e executar
as técnicas aprendidas no Look & Learn da manhã.

Conteúdo: Neste curso, aprenderá e praticará
com a máquina os cortes para a sua barbearia,
trabalhará com as nossas máquinas, os diferentes
tipos de lâminas e acessórios para desenvolver um
bom trabalho.
Cortar e cuidar barbas é o que nos pedem nas
Barbearias, e descubra como tratar o cabelo facial.
* O ESTUDANTE PODE TRAZER O SEU MODELO
PARA O CORTE FADE.
135€ PVR

135€ PVR

WAHL MASTERCLASS CLASSIC BARBER
Duração: 1 dia.
Classe Master exclusiva para profissionais com conhecimentos de cabeleireiro e barbearia, onde serão transmitidos diferentes
truques e técnicas do barbeiro clássico e atual.
2 formadores Campeões de Espanha em cabeleireiro, trabalhando em simultâneo com trabalhos dinâmicos, cortes masculinos,
desenhos de barba e todos os tipos de cortes de fade e degradados com diferentes máquinas e clippers.
225€ PVR
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PRODUTO
RECOMENDADO
FA D E C U TS

PA R T E S U P E R I O R
DA CABEÇA
Standard - Clippers a bateria.

FA D E
Máquinas de corte Fade.

S K I N FA D E
BARBA
Standard - Clippers a bateria.

FINALIZAÇÃO

CONTORNO
Trimmer

products
9

Tradição e cultura
Criadores da 1ª máquina de corte elétrica.
elétrica.
Desde 1919, com a invenção da primeira máquina de corte de cabelo eletromagnética “Modelo 66” de
Leo J. Wahl, os nossos especialistas criaram uma potente linha de máquinas de corte criadas para o
trabalho profissional. Na Wahl, acreditamos que cada estilista merece uma ferramenta que transmita
confiança e inspiração.
Um século depois,Wahl é líder mundial no mercado de máquinas de cortar cabelo. Continua
liderando o orgulhoso presidente Gregory S. Wahl, neto de Leo Wahl, com a tradição da Wahl Clipper
Corporation. O grupo agora tem cerca de 2.900 funcionários em todo o mundo.
Toda a produção está centralizada nos EUA e na Europa.
A Wahl Clipper Corporation possui 22 empresas que operam em 180 países ao redor do mundo, o que
a define como líder na fabricação mundial de máquinas de corte profissional de cabelo.

Leo J.W
ahl

Fábrica de produção em EUA, Ilinois, Sterling

10

CLIPPERS TRIMMERS SHAVERS BLADES
ESSÊNCIA

PURA

• 	A última máquina específica de FADE CUT
para o barbeiro profissional.
• 	Lâmina com maior apurado, comprimento do
corte com posições ajustáveis de
0,5 a 2,9 mm para obter melhores resultados
nos degradados.
• 	Pode ser ajustado manualmente a 0.
• 	Perfeita para cortes que precisam de um 		
barbear rente perfeito.
• 	Ótimo para todos os tipos de cabelo e texturas.
• 	Cabo profissional extra longo de 4 m.
• 	Motor eletromagnético V9000 		
super potente e resistente.
• 	Inclui: 8 pentes PREMIUM de 1.5, 3, 		
4.5, 6, 10, 13, 19, 25 mm.

8-416

0222

WAHL
LEGEND

08147-416H

96,41€ PVR

• Lâmina especial FADE-CUT.
• Regulação do comprimento do corte com 		
posições ajustáveis de 0,8 a 2,5 mm.
• Pode ser ajustado manualmente a 0.
• Perfeito para escadeados.
• Ótimo para todos os tipos de cabelo e texturas.
• Motor eletromagnético V5000 super 		
resistente.
• Inclui: 8 pentes de plástico de 1.5, 3, 4.5, 6,
10, 13, 19 e 25 mm.

1-116

0219

WAHL
MAGIC CLIP

• Máquina de corte com cabo para todos os tipos
de cortes e trabalhos.
• Regulação do comprimento do corte com 		
posições reguláveis de 1 a 3,5 mm.
• Perfeita para cortar com pentes e degradados.
• Óptima para cabelos de fina a média espessura.
• Motor eletromagnético V5000 muito 		
resistente.
• Inclui: 4 pentes de plástico de 3, 6, 10, 13 mm.

WAHL
S U P E RTA P E R
CLÁSSICA

08466-216H

72,47€ PVR

WAHL
CHROME
S U P E RTA P E R
08463-316H

77,88€ PVR

01006-41

6

• Máquina de corte de cabelo super potente e
robusta com alimentação a corrente.
• Motor V9000 resistente e longa vida útil.
• Design elegante e moderno.
• Sistema de corte preciso e cromado.
• Regulação do comprimento do corte de
1 a 3.5 mm por meio da alavanca lateral.

WAHL
ICON

08490-016

08451-316H

75,67€ PVR

78,51€ PVR

• A lâmina de máquinas de corte com a altura de
corte mais curta de 0,4 mm.
• Sistema do corte patenteado pela WAHL.
• Pode ser ajustado manualmente a 0.
• Perfeita para cortes extremos e rápidos.
• Motor eletromagnético V5000 super 		
resistente.
• Sem regulação do comprimento
do corte.
• Inclui: 2 pentes de plástico de 1,5 e
4,5 mm.

-416

02105

WAHL
BALDING
CLIPPER

08110-316H

416

06-

010

-1116

01062

• Lâmina T-Blade extremamente fina e 		
perfeita para contornos.
• Largura de corte de 32 mm.
• Pode ser ajustado manualmente a 0.
• Super potente.
• Ideal para todos os tipos de cabelo e texturas.
• Motor giratório.
• Inclui: 3 pentes de 1.5, 3 e 4.5 mm.

WAHL
HERO

08991-716

82,16€ PVR

67,70€ PVR

• Lâmina super fina e larga (T-Wide) perfeita
para contornos especiais de 38 mm de 		
largura.
• Pode ser ajustado manualmente a 0.
• Super potente.
• Ideal para todos os tipos de cabelo e texturas.
• Motor giratório.
• Inclui: 3 pentes 1.5, 3 e 4.5 mm.

WAHL
DETAILER
BLACK

WAHL
FINALE

08081-026H

89,70€ PVR

• Máquina de barbear profissional Cord/Cordless
super potente.
• Bateria de lítio de última geração (120
minutos de carga e 80 minutos de trabalho).
• Cabeça de cor dourada hipoalergénica.
• Raspagem extrema perfeita para os e fades mais
acentuados.
• Largura do corte de 43 mm e altura de
0,1mm.
• Motor giratório de 7000 - 10.000 RPM.
• Lâminas de corte interligadas.

08164-516

WAHL
D E TA I L E R
T-WIDE

110,33€ PVR
6

5-111

0221

08081-1216 H

97,98€ PVR

BARBERSHOP

-1116

01062
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CLIPPERS TRIMMERS SHAVERS BLADES
ESSÊNCIA

PURA

BARBERSHOP

• Máquina de corte cord/cordless.
• Bateria de iões de lítio
• 70 minutos de tempo de funcionamento e 120
min de tempo de carga sem efeito de memória.
• Lâmina especial Fade Cut
• Comprimento do corte de 0.8 -2.5 mm
• Pode ser ajustado manualmente a zero.
• Motor giratório 6.400-6.700 rpm.
• 3 pentes PREMIUM encaixáveis.

1-116

0219

WAHL
SENIOR
CORDLESS

08504-316

149,16€ PVR

e
Blad dos”
a
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Cru esalinh
sd

• Máquina de corte com alimentação a cabo ou
bateria.
• Design leve e ergonómico.
• Regulação do comprimento do corte de
0,8 a 2,5 mm.
• LÂMINA CRUNCH; Os dentes 		
desalinhados desta lâmina oferecem um corte
mais rápido, mais suave e mais limpo.
• Pode ser ajustado manualmente a 0.
• Ótima para todos os tipos de cabelo e texturas.
• Motor giratório.
• Bateria de lítio com autonomia para 90
minutos.
• Inclui: 8 pentes PREMIUM de 1.5, 3, 		
4.5, 6, 10, 13, 19 e 25 mm.

nte
“De
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161-4

02

WAHL
MAGIC CLIP
CORDLESS
08148-316H

140,07€ PVR

• Máquina de corte com alimentação 		
a cabo ou bateria.
• Leve e ergonómica.
• Regulação do comprimento do corte com 		
posições ajustáveis de 1 a 3,5 mm.
• Perfeita para cortar com pentes e degradados.
• Óptima para cabelos de fina a média espessura.
• Motor giratório.
• Bateria de lítio con autonomia 		
para 90 minutos.
• Inclui: 4 pentes de plástico de 3, 6, 10 e
13 mm.

16

06-4

010

WAHL
S U P E RTA P E R
CORDLESS

08591-016H

108,20€ PVR
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-750

1854

• Máquina de corte a bateria cord/cordless.
• Lâmina com comprimento do corte de 		
0,7-3 mm.
• Sistema de encaixe fácil para troca rápida de
lâminas.
• Perfeito para todos os tipos de cortes e cabelos.
• Compatível com a lâmina “All-in-One Blade“.
• Motor giratório.
• Bateria de lítio, 90 minutos de 		
tempo de autonomia.
• Inclui 4 pentes de plástico de 3, 6, 9 e 12 mm.

WAHL
BERETTO

4212-0470

138,90€ PVR

RECOMMENDED

1854-7022

WAHL
BERETTO
BLACK EDITION

4212-0471

141,09€ PVR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máquina de corte de bateria cord/cordless.
Lâmina com comprimento do corte de 0,7 - 3 mm.
Sistema de encaixe fácil para troca rápida de lâminas
Perfeito para todos os tipos de corte e cabelos.
Compatível com a lâmina “All-in-One Blade“.
Motor giratório.
Bateria de lítio com 90 minutos de
tempo de autonomia.
Inclui 4 pentes de plástico de 3, 6, 9 e 12 mm.
Edição especial em preto-metal mate.
Inclui a nova lâmina “Diamond Blade“ cuja
durabilidade é até 40 vezes maior do que a
lâmina padrão.

New
• Lâmina de precisão com largura de		
corte de 28 mm.
• Sistema de encaixe fácil para troca rápida de
lâminas.
• Ideal para todos os tipos de cabelo e texturas.
• Motor giratório.
• Bateria de lítio com 75 minutos de autonomia.
• Inclui 4 pentes 2.5, 6, 9 e 11 mm.

WAHL
BERET

08841-616H

93,00€ PVR

08841-1516

216

11-

12

021

93,00€ PVR

WAHL
D E TA I L E R
CORDLESS

08171-016

-416

02111

WAHL
BERET
BLACK EDITION

133,62€ PVR

• Máquina trimmer com bateria.
• Lâmina T-Wide de 38 mm
• Bateria de iões de lítio 100 minutos de tempo de
funcionamento e 60 min de tempo de carga
• Comprimento do corte de 0.4.
• Motor giratório 7200 rpm.
• Luz led
• 3 pentes encaixáveis 1.5, 3, 4.5.

CLIPPERS TRIMMERS SHAVERS BLADES
ESSÊNCIA

PURA

BARBERSHOP

MASTER

• Secador profissional de 2400W de potência.

WAHL
TURBO
BOOSTER
4314-0470

70,90€ PVR

• Motor CA de longa duração.

• Secador profissional de 2000W.

• Fluxo de ar ultra potente.

• Motor CA de longa vida.

• Inclui uma tecnologia cerâmica 		
sofisticada que reduz o tempo de secagem
e evita a carga eletrostática dos
cabelos.

• Secador Master, Compacto, leve e silencioso.

• Tecnologia inovadora de Nanopartículas
de prata com efeito anti-bacteriano.
• Extremamente compacto, leve e silencioso.
• 2 velocidades, 3 posições de calor e botão de ar
frio (Cold Shot).

• 2 velocidades, 3 posições de calor e botão de ar frio
(Cold Shot).
• Design elegante em cromo-ótica.

WAHL
MASTER

4316-0470

105,02€ PVR

• Secador profissional de 2000W de potência com
Motor CA de longa duração.

• Alisador profissional de cerâmica.

• Tecnologia avançada de turmalina que 		
gera iões negativos e calor 		
infravermelho suave.

• Reduz a electricidade estática.
• Ajuste de temperatuta (150ºC-230ºC) com
indicador LED. 		

• 2 velocidades, 3 posições de calor e		
botão de ar frio (Cold Shot).

• Aquecimento em 30 segundos.
• Cabo de 2,8m com sistema anti-torção e argola
de susensão.

WAHL
SUPER DRY

CUTEK ADVANCE

4340-0470

4417-0470

35,83€ PVR

36,44€ PVR

Tesoura WAHL

3750-0250 - 5”
3750-0255 - 5´5”
3750-0260 - 6”
3750-0265 - 6´5”
3750-0270- 7”

• Modelador cónico profissional.
• Tecnologia de titânio que reduz a 		
eletricidade estática.

MODELADOR
CÓNICO

4437-0470

31,63€ PVR

• Ajuste de temperatura de 80ºC e 210ºC por 		
ecrã LCD.
• Aquece em 30 segundos.
• Cabo de 2,5 metros com sistema anti-torção.

WAHL
F I O N AVA L H A
51,29€ PVR
52,12€ PVR
52,97€ PVR
55,19€ PVR
55,19€ PVR

Novas tesouras com uma qualidade-preço
surpreendente, testadas pela WAHL Artistic
Team International e com uma valorização
formidável.
Fio de navalha disponível em cinco medidas.

DESBASTE
3750-0253 - 5´5” / 30
54,07€ PVR
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Pentes

profissionais

Carac terísticas e compatibilidades

COMPATIBILIDADE

PENTES DE PLÁSTICO

Cordless Super
Taper®
Super Taper®
Chrome Super
Taper

2,90€ PVR
2,90€ PVR
2,90€ PVR
2,90€ PVR
2,90€ PVR
2,90€ PVR
2,90€ PVR
2,90€ PVR
03114 -001 03124 -001 03134 -001 03144 -001 03135 -001 03174 -001 03145 -001 03150-001
#1 / 3 mm #2 / 6 mm #3 / 10 mm #4 / 13 mm #5 / 16 mm #6 / 19 mm #7 / 22 mm #8 / 25 mm

®

15,00€ PVR

Cordless Magic

4,50€ PVR

03170-517
#1-8 / 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

03170-417
#1-8 / 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 mm

Taper 2000™

03070-100
#½, 1 ½ / 1 ½, 4 ½ mm

15,00€ PVR

Clip™
Magic Clip®

P E N T E S P R E M I U M C O M E N C A I X E D E M E TA L

Icon®
Legend®
Balding®
Senior ®

COMPATIBILIDADE

#½ / 1½ mm #1 / 3 mm #1 ½ / 4 ½ mm #2 / 6 mm

#3 / 10 mm

#4 / 13 mm #5 / 16 mm

39,00€ PVR

12,00€ PVR

35,00€ PVR

03171-600
#1-8 / 3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25mm

03354-5001
#1,5, 3, 4,5 mm

03421-100
#½-8 / 1½, 3, 4 ½ , 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25mm

CONJUNTO DE PENTES DE
M E TA L

Super Cordless™
Power+™
Beretto®

1233-7050
#1-8 / 3, 6, 10, 13,
16, 19, 22, 25 mm

3 mm
1881-1141

6 mm
1881-1151

9 mm
1881-1161

2,90€ PVR

2,90€ PVR

12 mm
1881-1171

2,90€ PVR

2,90€ PVR

30,24€ PVR

2 mm
1881-7510*

1.5 mm
1881-7500*

2,90€ PVR

COMPATIBILIDADE
Detailer®
Hero®

#6 / 19 mm #7 / 22 mm #8 / 25 mm

CONJUNTO DE
PENTES DE PLÁSTICO

COMPATIBILIDADE
Super Trimmer™

2,90€ PVR

PENTE DE
PLÁSTICO
A J U S TÁV E L

COMPATIBILIDADE

2,90€ PVR

1590-7050
3-6 mm

2,90€ PVR

2.5 mm
1881-7520*

4.5 mm
1881-7530*

2,90€ PVR

2,90€ PVR
PENTES DE
PLÁSTICO

COMPATIBILIDADE

03166
#1-4 / 3, 6, 10, 13 mm

2,90€ PVR

10,00€ PVR

Extra Wide Detailer®
03072-016
1.5 mm, 3 mm, 4,5 mm

SOBRESSALENTES FINALE

5,50€ PVR

07043

32,00€ PVR

14

25 mm
1881-1251

Beret®
Super Micro ™

03059-100
1 ½, 3, 4 ½ mm

5,50€ PVR

18 mm
1881-1241

07043-100
20,00€ PVR

Lâminas

profissionais

Carac terísticas e compatibilidades

Modelo 		

TAPER BLADE
SET STANDARD

MAGIC CLIP/SENIOR

BLADE

FIVE STAR
WEDGE

STANDARD
BLADE

CRUNCH
BLADE

STANDARD
BLADE

01006-416

02191-116

02228-416

02105-416

02161-416

1854-7505

1854-7022

1854-7041

38,00€ PVR

41,50€ PVR

30,00€ PVR

41,50€ PVR

38,00€ PVR

45,50€ PVR

41,50€ PVR

28,00€ PVR

DIAMOND
BLADE

ALL IN ONE
BLADE

Lâminas de encaixe
rápido		
–
–
Comprimento do corte		
1 – 3.5 mm 0.8 - 2.5 mm

–
0.5 - 2.9 mm

–
0.4 mm

-			
0.8 - 2.5 mm
0.7 - 3 mm
0.7 - 3 mm
0.7 - 3 mm

Largura do corte		

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Espaço entre dentes
Lâmina superior		

1.1 mm

1.1 mm

1.4 mm

1.6 mm

1.1 mm

1.3 mm

1.3 mm

4.5 mm

Espaço entre dentes
Lâmina inferior

1.4 mm

1.4 mm

1.9 mm

0.8 mm

1.4 mm

1.6 mm

1.6 mm

2.5 / 5 mm

Super Taper® (Cordless, Regular, Chrome )
Taper 2000™ | MagicClip® | Icon® | Senior		

Legend®
Balding
		

BERET ®
BLADE SET

Modelo

BLACK CHROME
BERET®BLADE

MagicClip ®
Cordless

| Beretto™

STANDARD
BLADE SET

T-WIDE
BLADE

02111-216

02111-416

01062-1116

02215-1116

30,00€ PVR

30,00€ PVR

30,00€ PVR

37,50€ PVR

Lâminas de encaixe
rápido
Comprimento do corte

0.4 mm

Largura do corte

28 mm

28 mm

32 mm

38 mm		

Espaço entre dentes
Lâmina superior

0.9 mm

0.9 mm

1.2 mm

1.2 mm		

Espaço entre dentes
Lâmina inferior

0.6 mm

0.6 mm

0.8 mm

0.8 mm		

Compatibilidade

		–	–		
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm		

Beret® | Stealth Beret®

Detailer® | Hero™

IR A PORTADA

Compatibilidade
		

1.4 mm
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AJUSTE DA LÂMINA
Desligue a máquina e verifique se a lâmina está perfeitamente alinhada e ajustada antes de fixar os parafusos.

1. Desaparafuse os dois parafusos.

2. Posicione a lâmina externa de modo que
fique alinhada com a lâmina interna
horizontal e verticalmente.

3. Aperte os parafusos.

Tutorial de Vídeo

https://goo.gl/LjAvyZ
É muito importante que a lâmina interna não sobressaia acima da externa, caso contrário
existe um risco de lesão.

REGULAÇÃO DO PARAFUSO
DE POTÊNCIA
“ PA R A F U S O D E P OT Ê N C I A“ ( R E G U L AÇ ÃO )

Se fizer muito ruído quando ligar a máquina, geralmente é fácil de resolver.
Bastará girar o parafuso para a esquerda até que o ruído seja silenciado e depois
ajuste ¼ volta para a direita.

Nota: Se o parafuso estiver muito distante à direita, o braço oscilante fixo e a lâmina de
corte não se movem. Se o parafuso estiver atraído no sentido anti-horário, a potência
diminui e o alinhamento das lâminas de corte é problemático.

IR A CONTRACAPA

!
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MANUTENÇÃO
Recorde que ao manter a lâmina da sua máquina de corte limpa e lubrificada ajudará a um funcionamento correto e prolongará a
vida útil do produto.

Manter uma correcta manutenção e lubrificação, reduz a
fricção do metal da lâmina, a geração de calor e o desgaste
consecutivo, e, portanto, aumentam ao máximo a duração
da máquina, já que, tendo melhor fricção prolonga a vida
útil do motor.

!

Descuidar esta manutenção implica reduzir a vida útil
da lâmina, provocando maus resultados nos cortes com
possibilidade de criar problemas na máquina além de
reduzir a vida útil da bateria.
A manutenção correcta implica, limpar e desinfetar a lâmina
numa primeira etapa através do Spray BLADE ICE.

1. Aplique o Blade Ice sobre as lâminas
e passe a escova para limpar.

2. Lubrifique os 5 pontos da lâmina com óleo
especial da máquina.

Cleaning Spray, limpa e evita a corrosão da lâmina

12

Finalmente lubrificar uma vez ao dia com o ÓLEO
LUBRIFICANTE para máquinas, nos 5 pontos da lâmina.
Por último, devemos ligar a máquina aproximadamente uns
10 segundos para que o óleo se distribua de forma uniforme.

ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS

P E N T E “ F L AT
TOP” GRANDE
COR PRETO
20,5 cm
03191-2401

Pente “ F l a t To p ” com
guia especial para máquina
de corte.
2,12 € PVR

PENTES “SPEED
COMB” NEGRO E
BRANCO

E S C O VA F A D E B R U S H
0093-6370

Escova de cabelo especial para
“fades”

Negro: 03329-017
Branco: 03329-117

Adequado para: Clipper
técnicas sobre o pente,
tapering, flat tops.
Guias para guiar no corte
do cabelo.
Alcance maior para um
corte preciso.

12,30 € PVR

CONJUNTO DE PENT E S “ F L AT T O P ”
CORES 12 Unid.
03206-200

Pack de pentes com guia,
especiais para usar com
máquinas de corte.
12,90 € PVR

CONJUNTO
PENTES DE CORES
WA H L

03170-417

Pack de pentes com
diferentes cores com
organizador. Medidas de
3mm - 6mm -10mm - 13mm
- 16mm - 19mm - 22 e 25
mm. Cada cor corresponde
a um número em particular.
15,00 € PVR

12,95€ PVR

S U P O R T E WA H L

SUPORTE MOSER

Suporte de metal para
máquinas clipper ou trimmer.

Suporte de metal para
máquinas clipper ou trimmer.

0093-6035

12,00 € PVR

0092-6035

12,00 € PVR

CONJUNTO DE PENTES DE
M E TA L

1233-7050

Estes pentes de metal fornecem
um desempenho melhor no
deslize do cabelo (comparando
com os pentes tradicionais). Cada
medida corresponde a uma cor. O
conjunto inclui 8 pentes de 3, 6,
10, 13, 16, 19, 22 e 25 mm.

CONJUNTO DE
P E N T E S WA H L

BASE DE
CARREGAMENTO
WA H L F I N A L E

03170-517

O suporte de carregamento
profissional Wahl foi projetado
para uso exclusivo com a
ferramenta de acabamento
Wahl Finale # 08164-116

Pack de pentes de plástico
com organizador. Medidas
de 3mm - 6mm -10mm 13mm - 16mm - 19mm - 22
e 25 mm.

13,40 € PVR

15,00€ PVR

07307-1016

30,24€ PVR

E S PA N A D O R M O S E R
0092-6170

Escova de limpeza de alta qualidade MOSER.
7,90 € PVR

PENTEADOR
MOSER PROFISSIONAL

PENTEADOR
MOSER PROFISSIONAL

Capa profissional com material de grande
qualidade de cor preta. Inclui logotipo
Moser e texto “Only for Men“ bordado
com fio têxtil de cor branco. Muito leve .

Capa profissional com material de grande
qualidade de cor rosa dourado. Inclui
logotipo Moser e texto “Only for Men“
bordado com fio têxtil de cor branco.
Muito leve .

0092-0145

24,90 € PVR

0092-6090

PENTEADOR MOSER
0092-6230

Capa de corte de cor preta da
MOSER.
13,90 € PVR

13,90 € PVR
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ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS
Manutenção

WA H L B L A D E I C E
2999-7900

Spray super eficaz, 4 em 1, que fornece
um arrefecimento imediato, lubrificação
e limpeza das lâminas na sua máquina.
Previne a corrosão.
Conteúdo: 400 ml
8,39 € PVR

Ó L E O L U B R I F I C A N T E WA H L

C L E A N I N G S P R AY

03311

4005-7052

Spray super eficaz, que fornece
lubrificação e limpeza das lâminas na sua
máquina. Previne a corrosão.
Conteúdo: 250 ml

Óleo especial WAHL para prolongar a
vida útil e melhorar o desempenho das
lâminas profissionais.
Contém: 118 ml

11,50€ PVR

5,30 € PVR

PA C K P E N T E S
PREMIUM ENCAIXÁVEIS
+ ORGANIZADOR

PA C K P E N T E S
PREMIUM MEDIOS

Novos pentes criados pelo
grupo com encaixe de metal
e material plástico mais
resistente.
O organizador inclui os
pentes Premium com as
seguintes medidas: 3mm 6mm - 10mm - 13mm - 16mm
- 19mm - 22mm e 25mm.

Novos pentes com medidas
intermédias. Inclui as
medidas: 1½mm* - 3mm 4½mm

03171-600

03354-5001

12,00€ PVR

ÓLEO LUBRIFICANTE MOSER
1854-7935

Óleo especial MOSER para prolongar a vida
útil e melhorar o desempenho das lâminas
profissionais.
Contém: 200ml
8,95 € PVR

SACO COM PENTES
PREMIUM ENCAIXÁVEIS
03421-100

Novos pentes criados pelo
grupo com material plástico
mais resistente e encaixe
metálico.
Inclui as seguintes medidas:
1½mm* - 3mm - 4½mm* 6mm - 10mm - 13mm - 16mm
- 19mm - 22mm e 25 mm.
35,00 € PVR

39,00€ PVR

F R A S C O P U LV E R I Z A D O R W A H L
0093-6080

Design moderno.
Garrafa de metal com um design retro perfeito
para a pulverização de água no cabelo.

WA H L M O S E R E R M I L A

0093-6360

0092-6240

0094-6150

• Sistema de pulverização de Flairosol®.
• O sistema pulverizador em Spray permite espalhar uniformemente 		
em todas as superfícies.
• Bico de pulverização de 1,20 cc por segundo aplicando 		
consistentemente desde a primeira à última gota de água.
• O funcionamento repetido produz uma pulverização constante 		
durante alguns segundos que permite cobrir grandes áreas
de forma rápida e fácil.
• A garrafa contêm uma bolsa para água que permite 			
uma pulverização em forma de vapor de 360 º para 		
aquelas áreas de difícil acesso.
• O completo isolamento do ar melhora a expulsão e a utilização 		
do líquido.
• Utilização de 98% de todo o líquido que contém.

14,90 € PVR

5,90 € PVR

P E N T E A D O R WA H L

E S PA N A D O R W A H L

H A I R G R I P WA H L

Capa de corte preta WAHL.

Pincel de limpeza de alta
qualidade WAHL.

Velcro especial para segurar
o cabelo

4505-7001

13,90 € PVR

0093-6090

7,90 € PVR
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0093-6390

7,99 € PVR

Design e profissionalismo

5

175,44 € PVR

1854-7505

1885-0042

• Máquina de corte profissional cord/cordless.
• Bateria de lítio sem efeito de
memória, de 90 min de uso e 60
min de carga.
• Sistema de troca rápida de lâminas com
regulação do comprimento do corte de
0,7 a 3 mm e 46 mm de largura.
• Velocidade constante.
• Indicador LCD do nível de bateria
e estado da carga.

1854-750

ERMILA
MOTION

• Máquina de corte com função a bateria e a cabo.
• Suporte tipo tesoura.
• Comprimento do corte de 0,7 a 3 mm.
• Dispõe de sistema de mudança rápida de lâmina.
• Ideal para o trabalho com o pente no topo da 			
cabeça.
• Perfeita para todos os tipos de cortes.
• Compatível com a lâmina de desbaste 		
“All-in-One Blade .
• Motor giratório.
• Velocidade controlada por um chip para 		
uma potência de corte constante.
• Bateria de lítio com 90 minutos de autonomia.
• Inclui: 6 pentes de plástico de 3, 6, 9, 12, 18 e
25 mm.

ERMILA
BELLINA

PRETO:1870-0024
VERMELHO: 1870-0025

155,66€ PVR

ERMILA
BELLA

0

104,37€ PVR

• Retocadora profissional de 		
bateria com elegante desenho
para contornos.
• Sistema de troca rápida de 		
lâminas.
• Criada para conseguir contornos
máximos exatos e seguros.
• Ultra leve e silenciosa com
motor de corrente contínua
com insonorização 		
aprox. 5750 rpm.
1590-700

1585-0040

1584-7020

ERMILA
MOTION
NANO

• Máquina profissional para contornos 		
All-in-One Blade.
• Apurado perfeito de 0,4 mm.
• Conjunto de lâminas com guia que 		
otimiza o corte.
• Limpeza fácil graças à parte posterior
fechada da lâmina.
• Sistema de troca rápida de lâminas.
• Funcionamento com cabo ou bateria 		
com autonomia até 100 minutos e 120
minutos de carga.
• Silenciosa e ultra leve com apenas 		
130 gr.

VERMELHO: 1590-0043
PRETO: 1590-0044

86,83€ PVR

• Revestimento de titânio.

• Alisador com tecnologia de tur-

• Aquecimento em 30 seg

malina e titânio MAGIC Straight.

24 mm de largura.

• Gera iões negativos que impe-

• Controle de temperatura (80 °C a

dem o encrespamento do cabelo.

210 °C) através do ecrã LCD.

• Placas de aquecimento de 90

• Desliga automáticamente após 60

mm de comprimento e

minutos.

24 mm de largura.

• Cabo profissional de 2.5 m com

• Ecrã digital com indicação da

sistema anti-torção.

CONISSIMA+

4437-0040

29,23€ PVR

temperatura (160 °C a 230 °C).

MALA
ERMILA MOTION
&
MOTION NANO

ERMILA
MAGIC STRAIGHT
1885-0141

248,79€ PVR
Mala durável e elegante que inclui as
Motion e Motion Nano a um preço
especial.

4414-0040

47,94€ PVR
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Compatível

Lâminas com sistema de troca rápida / Pentes encaixáveis

class45

1245-7300
1/20 mm #50F

1245-7310
1/10 mm #40F

29,40€ PVR

29,40€ PVR

1221-5840
2,3 mm
#10F wide

1225-5870
7 mm #5F

1245-7940
2 mm #10F

1245-7340
2,5 mm #9F

1245-7931
3 mm #8,5F

1245-7360
5 mm #7F

29,40€ PVR

29,40€ PVR

33,61€ PVR

33,61€ PVR

40,33€ PVR

1225-5880
9 mm #4F

46,22€ PVR

46,22€ PVR

1245-7320
1 mm #30F

46,22€ PVR

1247-7440
Pentes metálicos.

30,24€ PVR

1247-7800

1247-7810

1247-7820

1247-7830

1247-7840

1247-7860

1247-7870

#5-3mm

#4-6mm

#2-10mm

#1-13mm

#0-16mm

#A-19mm

#C-22mm

#E-25mm

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

1247-7850

6,29€ PVR

Lâminas / Pentes encaixáveis

Compatível

Primat

1230-7710
Standard
Primat

1881-1141* | 3 mm

2,90€ PVR
Compatível

1233-7030		
Standard		 29,40€ PVR
Primat adjustable

25,50€ PVR

1881-1151* | 6 mm

2,90€ PVR

1881-1161* | 9 mm

1.5 mm
1881-7500*

2 mm
1881-7510*

2.5 mm
1881-7520*

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

1881-1171* | 12 mm

2,90€ PVR

4.5 mm
1881-7530*

2,90€ PVR

1881-1241* | 18 mm

1881-1251* | 25 mm

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

Lâmina / Pente ajustável

1400
1401-7600
1881-1141* | 3 mm 1881-1151* | 6 mm
		

19,32€ PVR

Compatível

2,90€ PVR

1881-1161* | 9 mm

2,90€ PVR

1881-1171* | 12 mm

2,90€ PVR

2,90€ PVR

1881-1241* | 18 mm

2,90€ PVR

1.5 mm
1881-7500*

2 mm
1881-7510*

2.5 mm
1881-7520*

4.5 mm
1881-7530*

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

Lâmina / Pente ajustável

1233-7180
Pentes de metal
intermédios
1,5 & 4,5 mm

1233-7050
Pack de pentes de metal

16,50€ PVR

2,90€ PVR

Pentes de metal encaixáveis

1400Mini

1411-7000
Standard

1881-1251* | 25 mm

3, 6, 10, 13, 16, 19, 22,
25 mm
1590-7050			
3-6 mm								
30,24€ PVR
10,50€ PVR

2,90€ PVR

Pentes de metal encaixáveis

1233-7100
#1-3mm

1233-7110
#2-6mm

1233-7120
#3-10mm

1233-7130
#4-13mm

1233-7140
#5-16mm

1233-7150
#6-19mm

1233-7160
#7-22mm

1233-7170
#8-25mm

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR

6,29€ PVR
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Compatível

Lâminas com sistema de troca rápida / Pentes encaixáveis

Li+Pro 2
ChromStylePro
GenioPro | NEO
Chrom2style
		
		
		

1881-1141* | 3 mm

2,90€ PVR

38,00€ PVR

38,00€ PVR

1854-7505
Standard

1884-7040
Standard

1854-7022
Diamond Blade

1854-7041
All-in-one Blade

1887-7020			
Fading Blade			

1881-1151* | 6 mm

1881-1161* | 9 mm

1881-1171* | 12 mm

1881-1241* | 18 mm

1881-1251* | 25 mm

2,90€ PVR
1.5 mm
1881-7500*

2,90€ PVR

Compatível

2,90€ PVR

45,50€ PVR

41,50€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

42,50€ PVR

2,90€ PVR

2 mm
1881-7510*

2.5 mm
1881-7520*

4.5 mm
1881-7530*

2,90€ PVR

2,90€ PVR

2,90€ PVR

Lâminas com sistema de troca rápida / Pentes encaixáveis

Li+Pro 2
| ChroMiniPro
T-Cut | NEOliner

1590-7000
1584-7020
1590-7350
1584-7000
Standard
Standard
Designer Blade
Designer Blade
ChroMiniPro
Li+Pro2Mini
ChroMiniPro
Li+Pro2Mini
NEOliner				

29,50€ PVR

Compatível

31,00€ PVR

29,50€ PVR

1584-7230
Diamond Blade

31,00€ PVR

34,90€ PVR

1565-7060
3/6 mm

1565-7070
9/12 mm

2,90€ PVR

2,90€ PVR

Lâminas com sistema de troca rápida / Pentes encaixáveis

Genio

1450-7220
1450-7310 		
Standard
Lâmina fina *Médica		
		

27,00€ PVR
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29,90€ PVR

1590-7050
1584-7160
3-6 mm
T-Blade
*Compatível com todos os modelos.
				

2,90€ PVR

33,50€ PVR

1245-7320

MOSER
CLASS 45

• Extremamente silenciosa.
• Duas velocidades de 		
potência
• Motor de 45 watts.
• Dispõe de um revestimento
antideslizante para maior
segurança anti-quedas.
• Lâmina de corte de 1
mm STAR BLADE de aço
inoxidável de alta tecnologia
profissional com resultado
uniforme e longa vida graças
à sua alta precisão “Made in
Germany“.
• Lâminas de fácil manutenção
e limpeza devido à facilidade
de remoção que permite uma
limpeza fácil e rápida.
• Arrefecimento adequado e
limpeza simples graças ao
filtro de ar.
• Disponível uma extensa
gama de conjunto de
lâminas.

• Máquina de corte
profissional com 		
cabo.
• Sistema de comprimento de
corte variável Multiclick com
6 posições de 0,1 a 3 mm.
• Motor de oscilação
polarizada para uso contínuo.
• Sistema de funcionamento
suave e silencioso.

123

0-7

140

710

1-76

00

• Máquina de corte por
cabo.
• Sistema Multiclick
com 5 posições de
0,1 a 3 mm.
• Lâmina de 46 mm.

MOSER
P R I M AT
T I TA N I U M

MOSER
1400

1230.0053

1406-0278

77,63€ PVR

44,88€ PVR

1245.0060

151,19€ PVR

• Alisador cerâmico
profissional.
• Reduz a eletricidade
estática.
• Ajuste de temperatura
(150 °C - 230 °C) com
indicador LED.
• Aquecimento em 30
segundos. Placas de 90
mm de comprimento e 24
mm de largura.
• Cabo de 2,8 m com
sistema anti-torção e
argola de suspensão.

• Alisador cerâmico profissional
• Reduz a eletricidade estática.
• Temperatura 180ºC com indicador
LED
• Aquecimento em apenas 30
segundos. Placas de 60mm de
comprimento e 13 mm de largura.
• Cabo profissional de 2,5m 		
com sistema anti-torção e argola .

4417-0050

MOSER
CERASTYLE MINI

4480-0050

MOSER
CERALINE

35,35€ PVR

22,09€ PVR

44,81€ PVR

MOSER
CERASTYLE PRO

• Alisador profissional de
cerâmica e turmalina.
• Placas de 90 mm de
comprimento e 42 mm de
largura.
• Temperatura (150 °C 230 °C) com indicador
LED.
• Aquecimento rápido em
apenas 90 segundos.
• Desliga automaticamente
após 60 min.
• Cabo profissional de 2,8m
com sistema anti-torção e
argola de suspensão.
MOSER
WIDE BASE
4491-0050

40,58€ PVR

• Revestimento de titânio
• Temperatura (80 °C 210 °C) através do ecrã
digital
• Aquecimento rápido em
apenas 30 segundos.
• Desliga automaticamente
após 60 min.
• Cabo profissional de 2,5m
com sistema anti-torção.
CURL PRO 2 CONICAL
4437-0050

29,23€ PVR

4466-0051

• Alisador com tripla 		
proteção, revestimento 		
das placas com cerâmica, 		
turmalina e nano-prata.
• Ajuste fácil da temperatura 		
(150 °C - 230 °C) em seis 		
passos através do ecrã digital.
• Sistema de aquecimento 		
rápido em apenas 25 		
segundos.
• Desliga automaticamente 		
após 70 minutos.
• Cabo de alimentação 		
profissional com 		
comprimento de 2,7 m com
sistema anti-torção e argola 		
de suspensão.
• Função de bloqueio 		
confortável para um transporte
fácil e seguro.
• Placas flutuantes,		
arredondadas e extra
longas de 120 mm e 25 mm
de largura.

F E R R O S D E O N D U L A R T I TA N C U R L

19mm: 4443-0050

30,33€ PVR

25mm: 4444-0050

31,13€ PVR

32mm: 4445-0050

32,65€ PVR

• Revestimento de titânio.
• Controle de temperatura em seis níveis (80ºC - 210ºC)
através do écran LCD.
• Rotativo “cool-touch“ para um uso confortável e suporte
para repouso.
• Desliga automaticamente após 60 minutos.
• Cabo giratório profissional de 2.7 metros.

5

MOSER
NEO LINER
1586-0051

1591.0070

• Lâmina “Made in Germany“
perfeita para retoques e
linhas finas com uma altura
de corte de 0,4 mm e com
um sistema de troca rápida
de lâminas.
• Até 100 minutos de
autonomia e carregamento
rápido em 2 horas.
• Possui indicador LED do
estado da carga da bateria
• Ultra leve e silenciosa.
(Somente 135 gramas).
• Motor DC com redução de
ruído.
• Inclui pente ajustável de
3 a 6 mm, carregador,
escova de limpeza, óleo
de lubrificação 		
e estojo de transporte.

62,00€ PVR

95,37€ PVR

• Máquina de contorno Cord/
Cordless.
• Lâmina Diamond com
comprimento de corte de
0,4 mm.
• Sistema de encaixe fácil
para troca rápida de lâminas.
• 3 Velocidades: 4500 rpm,
5500 rpm, 6000 rpm
• Super leve e silenciosa.
• Batería de lítio com 120
minutos de autonomia e 80
minutos de carga.
• Inclui 1 pente ajustável de
3-6 mm.

• Máquina profissional de
contorno com bateria.
• Corte de 0,4 mm.
• Lâmina de 32 mm de
largura.
• Bateria para 100 minutos
de uso e 120 min de carga.
• Sistema de mudança
rápida de lâminas.
-7000

1584-0050

135,00€ PVR

1411

1590-700

1584-7230

LI+PRO 2
MINI

• Lâmina “Made in Germany“
perfeita para retoques e
linhas finas com uma altura
de corte de 0,7 mm e com
um sistema de troca rápida
de lâminas.
• Até 100 minutos de
autonomia e carregamento
rápido em 2 horas.
• Possui indicador LED do
estado da carga da bateria
• Ultra leve e silenciosa.
(Somente 140 gramas).
• Motor DC com redução de
ruído.
• Inclui pente ajustável de 3
a 6 mm e 9 a12, carregador,
escova de limpeza, óleo
GENIO
1 5 6 5 - 0 0 7 8 dlubrificação e estojo de
transporte.
86,19€ PVR
1450-7220

1590-700

1584-7160

MOSER
T- C U T

• Máquina de contorno de
alta precisão.
• Lâmina T-Blade “Made in
Germany“ com uma largura
de corte de 40 mm.
• Altura de corte de 0,4 mm.
• Dispõe de sistema de
mudança rápida de lâminas.
• Ideal para o rosto, nariz e
pelo das orelhas.
• Sensação agradável na
pele.
• Perfeita para todos os tipos
de cabelos e texturas.
• Motor giratório de alto
rendimento a 6400 rpm.
• Bateria NiMH para 60
minutos de autonomia.

•
•
•
•
•

CHROMINI PRO
Negra 1591.0062

Blanca 1591.0067

85,28€ PVR

89,00€ PVR

Máquina a cabo
Corte de 0,3 mm.
Pequena, leve e fácil.
Motor muito resistente.
Inlcuí 1 pente variável de 3-6mm

1400 MINI
Burdeos:1411-0050 | Blanca: 1411-0086 | Negra: 1411-0087

31,11€ PVR

MOSER
EDITION
2100W: 4331-0050

52,50€ PVR

4

• Secador profissional de alta 		
potência.
• Silencioso com Motor CA de
longa duração.
• Termostato de segurança e filtro
de aço inoxidável removível.
• 2 velocidades e 4 posições de
temperatura com botão de
ar frio.
• Inclui bocal profissional 		
concentrador com
Over Air System
(evita o sobreaquecimento).
• Inclui um cabo de 2,8 m e argola
de suspensão.

• Secador profissional de alta 		
potência.
• Silencioso com Motor CA de
longa duração.
• Termostato de segurança e filtro
de aço inoxidável removível.
• 2 velocidades e 4 posições de
temperatura com botão de
ar frio.
• Inclui 2 bocais profissionais
, um cabo de 3m e argola de
suspensão.
MOSER
PROTECT

4360-0050

30,50€ PVR

		

1887-7020

166,65€ PVR

MOSER
GENIO PRO
FADING EDITION
1874-0053

1854-7022

169,00€ PVR

RECOMMENDED

Inclui:
Cuchilla DIAMOND

MOSER
LI+PRO2
1888-0051

1584-7022
RECOMMENDED

Inclui:
Cuchilla DIAMOND

MOSER
CHROM2STYLE
1877-0050

148,72€ PVR

• Máquina de corte com 		
alimentação a cabo ou bateria.
• Lâmina FADING com 		
comprimento de corte de 0,5 a
2 mm.
• Sistema de encaixe fácil para
troca rápida de lâminas.
• Motor de 5750 rpm
• Super leve 280g e silenciosa.
• Indicador LED que mostra o
tempo restante da bateria.
• Inclui duas baterías de lítio com
105 minutos de autonomia e
80 minutos de carga.
• Ergonómica.
• Inclui 4 pentes de plástico de 1.5,
3, 4.5 e 6 mm.

• Lâmina de alta qualidade 		
“Made in Germany“ comprimento
de 0,7 - 3 mm e com sistema
de mudança rápida.
• Funciona com e sem cabo 		
de alimentação. Até 90 		
minutos de autonomia.
• Indicador LED integrado 		
de carga da bateria.
• Inclui 4 pentes deslizantes 		
de 3, 6, 9 e 12 mm, transformador,
escova de limpeza, óleo de 		
lubrificação e bolsa de transporte.

MOSER
NEO
1886-0051

83,00€ PVR

• Máquina de corte com 		
alimentação a cabo ou bateria.
• Batería de lítio com 120 minutos
de autonomia y 60 de carga.
• Lâmina com comprimento de corte
de 0,7 a 3 mm.
• 3 velocidades: Perfeita para
todos os tipos de cortes e cabelos
(4100 rpm, 5200 rpm, 5800 rpm)
• Super leve e silenciosa.
• Ecrã LED inteligente com 		
indicador de bateria, velocidade e
óleo para manutenção adequada
• Inclui 1 pente ajustável de 3-6 mm.

209,00€ PVR

• Máquina profissional com função
de cabo e bateria.
• Bateria de lítio 120 minutos de
trabalho e 80 minutos de carga.
• Motor de 5300 rpm.
• Peso de 270g com uma
distribuição perfeita.
• Design ergonômico para maior
comodidade durante o corte.
• Antiderrapante.
• Motor controlado por chip para um
poder de corte constante.
• LED indicador do nível de carga.
• Inclui a lâmina especial
Diamond Blade (40 vezes mais
durável que as lâminas
convencionais), base de
carregamento e pentes de * 1,5 3 - * 4,5 - 6 - 9 - 12 mm.

1854-7505

1854-7505

MOSER
GENIO PRO
1874-0050

• Máquina de corte com 		
alimentação a cabo ou bateria.
• Lâmina MAGIC BLADE com
comprimento de corte de 0,7 a
3 mm.
• Sistema de encaixe fácil para
troca rápida de lâminas.
• Super leve e silenciosa.
• Indicador LED que mostra o
tempo restante da bateria.
• Inclui duas baterías de lítio com
120 minutos de autonomia e
80 minutos de carga.
• Ergonómica.
• Inclui 4 pentes de plástico de 3, 6,
9 e 12 mm.

• Máquina de corte com 		
alimentação a cabo ou bateria.
• Lâmina com comprimento de
corte de 0,7 a 3 mm.
• Sistema de encaixe fácil para
troca rápida de lâminas.
• Óptima para o trabalho sobre
pente na parte superior da 		
cabeça.
• Perfeita para todos os tipos de
cortes e cabelos.
• Compatível com a lâmina 		
“All-in-One”.
• Motor giratório.
• Velocidade controlada por
chip para uma potência de corte
constante.
• Batería de lítio com 90 minutos
de autonomia.
• Inclui 4 pentes de plástico de 3, 6,
9 e 12 mm.

MOSER
CHROMSTYLE
PRO
Negra; 1871.0071
Blanca; 1871.0072

129,60€ PVR

Pack combo especial
COMBO CHROMSTYLE PRO
& CHROMINI PRO
Blanco: 1871.0074
Negro: 1871.0073

201,28€ PVR

1871.0073

1871.0074
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Inovação e tecnologia

MOSER, uma marca com uma longa tradição, que faz parte da aliança corporativa da Wahl Clipper Corporation (EUA) líder do mercado
internacional em equipamentos profissionais de cabeleireiro.
A equipa de desenvolvimento e produção está à disposição da Wahl GmbH, localizada em Unterkirnach, na Floresta Negra.
Todas as máquinas de cabeleireiro Moser profissionais e os conjuntos de lâminas de precisão nascem na Alemanha e são distribuídos a
partir daí para todo o mundo.

Fábrica de produção Unterkirnach (Floresta Negra) (Alemanha)
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Calle Fernando Giner de los Ríos 12 - 46910, Sedaví
Telf: +34 96 376 38 12
Fax: +34 96 376 38 88
Email: info@wahlspain.es
Web: www.wahlspain.es

Moser Professional Portugal
@moserproportugal
/WAHLSpainSLU

0092-0166 *06/2020 Informação válida, exceto erros tipográficos ou erros de impressão.
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