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CATÁLOGO DE PRODUTOS
Representantes - Linha Doméstica
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Sede em Sterling, IL - USA

WAHL CLIPPER CORPORATION

Desde 1919, com a invenção do primeiro cortador de cabelos eletromagnético do mundo criado por Leo J. Wahl, 
o pioneiro Modelo 66 –, nossos especialistas vêm desenvolvendo uma poderosa linha de máquinas de corte e de 
acabamento com o melhor da tecnologia para o seu salão dispor sempre de produtos atualizados e de excelente 
qualidade.

Na Wahl, acreditamos que cada profissional merece uma ferramenta que seja tão confiável quanto inspiradora. 
Testadas com qualidade e precisão, nós prometemos resultados inigualáveis.

Hoje, o presidente Brian Wahl, bisneto de Leo Wahl, lidera a orgulhosa tradição da Wahl Clipper Corporation, que 
emprega cerca de 4.000 colaboradores ao redor do mundo. A produção tem base tanto nos Estados Unidos quanto 
na Europa e China. Continuamos demonstrando nossa força inovadora em feiras internacionais, organizando 
apresentações exclusivas e excelentes seminários especializados.

A Wahl Clipper Corporation é composta por 22 empresas que operam em 165 países ao redor do mundo. E não 
à toa, somos a empresa líder mundial na fabricação de máquinas profissionais de corte e acabamento de cabelo.
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WAHLEGAL 

  

COMPRE LEGAL
Para receber garantia estendida de 2 anos nas máquinas 
de corte e máquinas de acabamento Wahl, compre produtos 
originais e de proveniência confiável.
Criamos um canal exclusivo no Brasil, com uma equipe 
jurídica pronta para auxiliar em qualquer mercadoria 
suspeita presente no território nacional.

QUALIDADE E GARANTIA  
Na Wahl, nós acreditamos que todo consumidor merece 
uma ferramenta que seja de confiança e inspiradora. 
Testadas para oferecer qualidade e precisão de corte, nós 
prometemos resultados incomparáveis e asseguramos 2 
anos de garantia para máquinas de corte e máquinas de 
acabamento.
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APARADORES DE PELOS

LINHA DE PRODUTOS 2021

MÁQUINAS DE CORTE
COLOR CODEHOME CUT

BASIC
QUICK CUT HAIR CUT & 

BEARD DIY
COLOR

PRO

GROOMSMAN RECHARGEABLE
GROOMING KIT

NASAL TRIMMER MINI GROOMSMAN 3x1 TRAVEL KIT

GROOMSMAN T-PROT-PRO

PAG.04

PAG.06

EASY CUT
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LINHA DE PRODUTOS 2021

LINHA FEMININA
CLEAN & CONFIDENT OURO ROSÉ COMPLETE CONFIDENCE PURE CONFIDENCE

KITS E COMBOS
COLOR CODE COMBOCOMBO CUTHOMECUT COMBO

CUT & DETAIL COLOR PRO CORDLESS COMBODELUXE GROOM PRO

PAG.08

PAG.10
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MINI GROOMSMAN 3x1
APARADOR PARA NARIZ, ORELHAS, SOBRANCELHAS E 
COSTELETAS

•  Acompanha 1 pente de altura para sobrancelha.
• Graduador com 2 posições: 2mm e 4mm.
• Inclui 3 lâminas de corte.
• Cabeças destacáveis e laváveis. Pilha inclusa

03 cabeças intercambiáveis 
e laváveis

NASAL TRIMMER
MINI APARADOR PARA NARIZ E ORELHAS

• Prático e portátil, apara pelos de nariz e orelhas.
• Simples, higiênico e fácil de limpar.
• Lâminas rotativas de aço inoxidável.
• Produzido com material de extrema resistência.

01 cabeça destacável e 
lavável

KIT DE CUIDADOS PARA VIAGENS

• Aparador de pelos com 3 cabeças intercambiáveis.
• Inclui estojo, tesoura, cortador de unhas, acessório 3 
em 1 (abridor, cortador e lixa), escova de dentes, pinça, 
pente, óleo e escova de limpeza. Perfeito para 

viagens

3 cabeças 
intercambiáveis e 
laváveis

TRAVEL KIT

APARADORES DE PELOS

Pilha inclusa

Aparador de nariz, 
orelhas e sobrancelhas 

Aparador de nariz e orelhas

CÓDIGO: 5604-248
EAN: 0043917031439
DUN: 20043917031433
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 5608-548
EAN: 0043917003771
DUN: 20043917003775
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 5642-100
EAN: 0043917002255
DUN: 10043917002252
CX. MASTER: 60 * Funciona com pilha AA alcalina (inclusa)

* Funciona com pilha AA alcalina (inclusa)

* Funciona com pilha AA alcalina (inclusa)

Aparador de 
nariz, orelhas, 
barbas e pelos 
do corpo
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GROOMSMAN RECHARGEABLE
APARADOR  DE PELOS BIVOLT RECARREGÁVEL

• Recarregável, com 80 minutos de autonomia.
• 3 lâminas acopláveis para detalhar, aparar pelos do 
corpo, nariz, orelhas, barba, bigode e costeletas.
• Inclui pentes de altura #½, #1 e #1½  (1,5mm, 3mm e 
4,5mm) e pente ajustável de 5 posições de corte (2mm, 
5mm, 7mm, 10mm e 12mm).

Recarregável com 
80 minutos de 
funcionamento

CÓDIGO: 9685-048
EAN: 0043917002781
DUN: 10043917002788
CX. MASTER: 03

GROOMSMAN T-PRO
LEVE, SILENCIOSA E PRÁTICA

• Aparador de pelos 4 em 1 recarregável, leve e silencioso 
com lâmina em formato T para cortes mais suaves.
• Conta com 4 cabeças intercambiáveis e laváveis para 
aparar: 1 para pelos do nariz e das orelhas, 1 para pelos 
da face em geral, 1 para barbear e uma para acessar as 
áreas mais limitadas da face.
•  Inclui pentes de altura para barbas #½, #1, #1½, #2 
(1,6mm, 3,2mm, 4,8mm, 6,4mm) e pentes de altura 
para cortes de cabelo #1, #2 e #3  (3mm, 6mm e 10mm). 4 cabeças

intercambiáveis
e laváveis

3 cabeças
intercambiáveis
e laváveis

Recarregável com 
60 minutos de 
funcionamento

CÓDIGO: 9855-44810
EAN: 0043917031736
DUN: 10043917031733
CX. MASTER: 03

Alimentação com 
cabo, bivolt

4 alturas de corte

APARADOR BIVOLT, PERFEITO PARA CABELOS AFRO

• Precisão para cortar e retocar ao redor das orelhas, 
costeletas e nuca.
• Ideal para delinear, fazer detalhes com precisão, cortar 
e aparar.
• Inclui pentes de altura #1, #2 e #3 (3mm, 6mm 
e 10mm), pincel de limpeza das lâminas, escova de 
limpeza para corte, pente e óleo protetivo.

T-PRO

Acabamento perfeito 
para barbas

CÓDIGO: 9307-04850
EAN: 0043917006970
DUN: 10043917006977
CX. MASTER: 03

Aparador de 
nariz, orelhas, 
barbas e pelos 
do corpo

Acabamento perfeito 
para barbas, cabelos 
e regiões faciais
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Peças

COLOR CODE
MÁQUINA DE CORTE COM PENTES DE ALTURA 
COLORIDOS QUE FACILITAM REALIZAR O CORTE DE 
CABELO

• Inclui 08 pentes de altura coloridos (3mm, 6mm, 10mm, 
13mm, 16mm, 19mm, 22mm e 25mm) e pentes para a 
orelha direita e a esquerda, bolsa, tesoura, óleo protetivo de 
lâmina, pincel de limpeza e pente.
• Pentes coloridos e etiqueta na máquina para facilitar a 
identificação de alturas de corte.
• Lâmina de alta precisão, com alto teor de carbono
e autofiável.

HOMECUT BASIC

MÁQUINA DE CORTE COM REGULAGEM DE 
ALTURA

• Máquina de corte com lâminas de aço com alto 
teor  de carbono e autofiáveis.
• Silenciosa, potente e fácil de usar em casa.
• Inclui 8 pentes de altura (3mm, 6mm, 10mm, 
13mm, 16mm,  19mm, 22mm e 25mm), tesoura, 
pente, óleo protetivo de lâmina, pincel de limpeza e 
protetor de lâmina.

EASY CUT

Lâmina fixa

Peças

MÁQUINA DE CORTE LEVE, SILENCIOSA 
E PRÁTICA

• Lâminas de aço com alto teor de carbono
e autoafiáveis para maior durabilidade.
• 5 pentes de altura: 3mm, 6mm, 10mm, 
13mm e 25mm.
• Inclui óleo protetivo de lâmina, pincel e 
protetor de lâmina.

MÁQUINAS DE CORTE

Lâmina fixa

Peças

220V - CÓDIGO: 9314-2948
EAN: 0043917996912
DUN: 10043917996919
CX. MASTER: 12

220V - CÓDIGO: 9155-254820
EAN: 0043917008011
DUN: 10043917008018
CX. MASTER: 12

220V - CÓDIGO: 9314-1748
EAN: 7798099931482
DUN: 27798099931486
CX. MASTER: 04

127V - CÓDIGO: 9314-2955
EAN: 0043917996929
DUN: 10043917996926
CX. MASTER: 12

127V - CÓDIGO: 9155-255520
EAN: 0043917008028
DUN: 10043917008025
CX. MASTER: 12

127V - CÓDIGO: 9314-1755
EAN: 7798099931444
DUN: 27798099931448
CX. MASTER: 04

Estojo

Alavanca de 
ajuste de altura
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MÁQUINA DE CORTE COM LÂMINAS EM AÇO 
AUTOAFIÁVEIS

• Leve e silenciosa.
• Alavanca de ajuste para diferentes comprimentos de 
corte.
• Inclui 10 pentes de altura (3mm, 6mm, 10mm, 13mm, 
16mm, 19mm, 22mm e 25mm), pentes para a orelha 
esquerda e direita, óleo protetivo de lâmina, tesoura, 
pente para pentear e escova de limpeza.

QUICK CUT

Peças

220V - CÓDIGO: 9314-2448
EAN: 0043917997070
DUN: 10043917997077
CX. MASTER: 04

127V - CÓDIGO: 9314-2455
EAN: 0043917997087
DUN: 10043917997084
CX. MASTER: 04

MÁQUINA DE CORTE E APARADOR SEM FIO 
RECARREGÁVEL BIVOLT

• Perfeito para uma limpeza total da cabeça aos 
pés.
• Ótimo para barbear, aparar barba e cortar o cabelo
• Inclui 12 pentes de altura (1,5mm, 3mm, 4,5mm, 
6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm e 
25mm), pentes para a orelha direita e a esquerda.
• Lâminas de aço inoxidável destacáveis e laváveis 
para facilitar a limpeza.

Funciona com 
ou sem fio

HAIRCUT & BEARD DIY

CÓDIGO: 09649-148
EAN: 0043917003153
DUN: 10043917003150
CX. MASTER: 04

Recarregável com
60 minutos de 
funcionamento

MÁQUINA DE CORTE COM MOTOR POTENTE PARA 
TODA A FAMÍLIA

• Motor com 35% a mais de poder de corte.
• Alavanca de regulagem de comprimento.
• Inclui 09 pentes de altura coloridos (1,5mm, 
3mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm 
e 25mm) com sistema de cor, pentes para a orelha 
direita e a esquerda, guia para cavanhaques, 
tesoura, 2 pentes, protetor de lâmina, estojo, óleo 
protetivo de lâmina e pincel de limpeza.

COLOR PRO

20

18

Peças

Peças

Estojo

Estojo

220V - CÓDIGO: 79300-1048PA
EAN: 7899934701182
DUN: 17899934701189
CX. MASTER: 06

127V - CÓDIGO: 79300-1055PA
EAN: 7899934701175
DUN: 17899934701172
CX. MASTER: 06

Alavanca de 
ajuste de altura

Alavanca de 
ajuste de altura
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HOMECUT COMBO
JOGO DE 14 PEÇAS PARA CORTAR CABELOS

• Inclui 8 pentes de altura (3mm, 6mm, 10mm, 
13mm, 19mm,  25mm) e pentes de orelha 
esquerda e direita.
• Aparador possui lâmina com dentes finos, ideais 
para acabamentos nas regiões das orelhas, nuca 
e costeletas.
• Acompanha estojo, óleo protetivo para lâminas e 
pente de limpeza.

14

Lâmina fixa

Peças

KITS E COMBOS

220V: 9314-294850
EAN: 0043917003528
DUN: 10043917003525
CX. MASTER: 04

127V: 9314-295550
EAN: 0043917003511
DUN: 10043917003518
CX. MASTER: 04

20

COLOR CODE COMBO
JOGO DE 20 PEÇAS PARA CORTAR 
CABELOS E APARAR PELOS

• Inclui 10 pentes de altura coloridos (3mm, 6mm, 10mm, 
13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm) e pentes de orelha 
direita e esquerda que facilitam o corte de cabelo.
• Lâminas de aço com alto teor de carbono e auto 
afiáveis.
• Inclui aparador de pelos sem fio, alimentado
à pilha.

Lâmina fixa

Peças

220V: 9314-174850
EAN: 0043917003498
DUN: 10043917003495
CX. MASTER: 04

127V: 9314-175550
EAN: 0043917003504
DUN: 10043917003501
CX. MASTER: 04

COMBO CUT
JOGO DE 22 PEÇAS PARA CORTAR CABELOS 
E APARAR REGIÕES DO ROSTO

• Inclui 10 pentes de altura (3mm, 6mm, 10mm, 
13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm) e pentes 
de orelha esquerda e direita para ampla variedade 
de corte.
• Aparador à pilha com 2 cabeças intercambiáveis 
e laváveis para nariz, orelhas e sobrancelhas.
• Acompanha estojo, tesoura, pente plano, 
protetores de lâminas, pilha, óleo protetivo para 
lâminas e pente de limpeza.

Peças

Estojo

22

Pilha inclusa
220V: 9155-254810
EAN: 0043917003122
DUN: 10043917003129
CX. MASTER: 04

127V: 9155-255510
EAN: 0043917808581
DUN: 10043917808588
CX. MASTER: 04

Inclui aparador 
de nariz, orelhas 
e sobrancelhas 

Estojo

Estojo

Inclui aparador 
para barbas e 
pelos do corpo

*Aparador funciona com pilha AA (não inclusa)
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COLOR PRO CORDLESS COMBO
KIT 21 PEÇAS COM MAQUINA DE CORTE SEM 
FIO, APARADOR E PENTES COLORIDOS
Inclui 12 pentes de altura (0,6 mm, 1,5mm, 3mm, 
4,5mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 
22mm e 25mm),  e pentes de orelha direita e 
esquerda que facilitam o corte de cabelo.
• Ótimo para barbear, aparar barba e cortar o 
cabelo
• Lâminas de aço inoxidável destacáveis e 
laváveis para facilitar a limpeza.
• Inclui aparador de pelos sem fio, alimentado à 
pilha.

Peças

Recarregável com 
60 minutos de 
funcionamento

21

21

KIT DE MÁQUINA DE CORTE, APARADOR DE 
PELOS À PILHA E APARADOR DE NARIZ E 
ORELHAS À PILHA

• Ideal para cortar cabelos, aparar costeletas, 
cavanhaque, bigode, barba, nariz e orelhas.
• Inclui 10 pentes de altura (3mm, 6mm, 10mm, 
13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm), pentes de 
orelha esquerda e direita, pente, estojo para 
armazenagem, tesoura, pincel de limpeza e óleo 
protetivo para lâminas. Peças

DELUXE GROOM PRO

220V: 79305-3648
EAN: 0043917099941
DUN: 20043917099945
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 09649-348
EAN: 0043917003160
DUN: 10043917003167
CX. MASTER: 04

18

CUT & DETAIL
KIT DE MÁQUINA DE CORTE E APARADOR 
DE PELOS À PILHA

• Acompanha aparador com lâminas removíveis e 
laváveis ideal para pescoço e costeleta.
• Máquina de corte ergonômica com alavanca de 
graduação.
• Inclui 10 pentes de altura (3mm até 25mm), 
pentes de orelha esquerda e direita, pente para 
bigode, estojo para armazenagem, tesoura, pincel 
de limpeza e óleo protetivo para lâminas.

Peças

Estojo
220V: 9243-6248
EAN: 0043917924366
DUN: 10043917924363
CX. MASTER: 04

127V: 9243-6255
EAN: 0043917924359
DUN: 10043917924356
CX. MASTER: 04

127V: 79305-3655
EAN: 0043917963815
DUN: 20043917963819
CX. MASTER: 04

Estojo

Estojo

*Aparador funciona com pilha AA (não inclusa)

*Aparador funciona com pilha AA (não inclusa)

*Aparador funciona com pilha AA (não inclusa)

Alavanca de 
ajuste de altura

Alavanca de 
ajuste de altura

Acabamento perfeito 
para barbas, cabelos 
e regiões faciais

Acabamento perfeito 
para barbas, cabelos 
e regiões faciais

Acabamento perfeito 
para barbas, cabelos 
e regiões faciais
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LINHA FEMININA  
Os aparadores de pelos para linha feminina são excelentes 
opções para cuidar da higiene pessoal sem sair de casa. 
Compactos e práticos: são perfeitos para mulheres 
modernas que buscam qualidade e segurança para seus 
cuidados pessoais. Os aparadores são portáteis, fáceis de 
usar, cabem na bolsa e não irritam a pele.

CLEAN & CONFIDENT OURO ROSÉ

CONHEÇA TAMBÉM:
COMPLETE CONFIDENCE PURE CONFIDENCE

CÓDIGO: 5640-116
EAN: 0043917000237
DUN: 0043917000237
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 5604-348
EAN: 0043917003757
DUN: 20043917003751
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 9865-1048
EAN: 0043917100029
DUN: 20043917100023
CX. MASTER: 04
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Pilha inclusa

1 cabeça 
destacável e lavável

Aparador da 
cabeça aos pés

4 cabeças 
intercambiáveis e 
laváveis

Aparador da 
cabeça aos pés

3 cabeças 
intercambiáveis

APARADOR FEMININO PARA CUIDADOS 
PESSOAIS

• Apara pelos do rosto, sobrancelha e virilha com 
eficiência.
• Não puxa o pelo e não machuca.
• Lâmina lavável à prova d´água.
• Acompanha 1 pente de altura para sobrancelha: 2mm 
e 4mm.
• Pilha AAA inclusa.

KIT APARADOR FEMININO PARA CUIDADOS 
PESSOAIS

• Contém aparador feminino à pilha com 4 cabeças 
intercambiáveis para áreas do biquíni e do corpo, 
contornos, detalhes, retoques, pelos faciais e 
sobrancelhas.
• Possui um Pente ajustável em 4 posições (2mm 
,4mm ,6mm e 8 mm), um pente para sobrancelhas 
com 2 posições (2mm e 4mm) e um pente para 
detalhes.
• Elimina e corta sem puxões.
• Superleve, compacta e funciona com pilha AA 
alcalina.

KIT APARADOR SEM FIO RECARREGÁVEL PARA 
CUIDADOS FEMININOS

• Aparador de pelos feminino recarregável sem fio.
• 3 cabeças intercambiáveis.
• Pente ajustável em 5 posições (2mm, 5mm, 7mm, 
10mm e 12mm).
• Lâmina com altura de corte de 0,5mm.

CLEAN & CONFIDENT OURO ROSÉ

COMPLETE CONFIDENCE

PURE CONFIDENCE

Recarregável com 
60 minutos de 
funcionamento

LINHA FEMININA

CÓDIGO: 5640-116
EAN: 0043917000237
DUN: 0043917000237
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 5604-348
EAN: 0043917003757
DUN: 20043917003751
CX. MASTER: 04

CÓDIGO: 9865-1048
EAN: 0043917100029
DUN: 20043917100023
CX. MASTER: 04

Ideal para delinear e 
aparar sobrancelhas 
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QUAL A FUNÇÃO DA ALAVANCA 
DE ALTURA?
Algumas máquinas de corte acompanham uma alavanca 
próxima das lâminas e tem como diferencial a possibilidade 
de ajustar verticalmente a posição delas. Isso possibilita que 
o usuário tenha alturas de corte variadas com um simples 
ajuste, e quando combinado esta funcionalidade com o 
encaixe de pentes de altura, temos mais variações de corte 
que garantem cortes modernos e bem finalizados. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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MANUTENÇÃO
É muito importante orientar clientes que façam a 
manutenção correta do produto. Sempre indique que os 
kits acompanham óleo protetivo para lâminas e pincel de 
limpeza. Com o pincel, tiramos o excesso de pelos que 
ficaram presos nas lâminas de corte, após a limpeza é 
recomendado espalhar 3 gotas de óleo na parte superior 
das lâminas e 1 gota em cada lateral.

Importante lembrar que caso o óleo protetivo do kit acabe, o 
cliente pode adquirir o mesmo individualmente:

REFIL
Importante lembrar que caso o óleo protetivo do kit acabe, o 
cliente pode adquirir o mesmo individualmente:

ÓLEO PROTETIVO
CÓDIGO: 03310-1102
EAN: 0043917331010

DUN: 90043917331013

CX. MASTER: 12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


