Philips Shaver series 3000
Máquina de barbear a
húmido ou a seco, Series
3000
Cabeças Pivot & Flex 5D
Lâminas PowerCut
Bolsa de viagem
Base de carga

Barbear perfeito, mais conforto
A máquina de barbear Philips Series 3000 proporciona-lhe um barbear prático e
confortável. As suas cabeças Pivot & Flex 5D, o sistema de lâminas PowerCut e a função
de barbear a húmido ou a seco proporcionam um resultado rente e confortável.
Fácil de utilizar
• 60 minutos de autonomia sem fios após 1 hora de carregamento
• Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
• Esteja sempre a par do estado da bateria
• Pega antideslizante para um barbear seguro
• A base de carga mantém a máquina de barbear arrumada, carregada e pronta a usar
• Arrumação prática em casa ou em viagem
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Um barbear confortável
• Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido
• Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável
• Desliza sobre a pele para um barbear confortável e uniforme
• Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme
Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear
• Um reforço de potência de 5 minutos para um barbear de última hora
• Apare o bigode e as patilhas

Máquina de barbear a húmido ou a seco, Series 3000

S3333/54

Cabeças Pivot & Flex 5D Lâminas PowerCut, Bolsa de viagem, Base de carga

Destaques
Cabeças Pivot & Flex 5D

sua espuma ou o seu gel favorito para obter um
barbear a húmido refrescante.

Carga rápida de 5 minutos

60 minutos de autonomia sem fios

A máquina de barbear Philips 3000 conta com
uma cabeça rotativa em 5 direções adequada
para cada ângulo e curva do seu rosto e
pescoço. Esta máquina de barbear corta cada
pelo imediatamente acima do nível da pele para
lhe proporcionar um acabamento suave e
uniforme.

Com pressa? Basta ligar a sua máquina de
barbear durante 5 minutos para obter energia
suficiente para 1 barbear completo.
Uma máquina de barbear para utilização em
casa ou em movimento. Obtenha 60 minutos
de tempo de autonomia após 1 hora de
carregamento ou ligue à tomada para uma
energia instantânea e contínua.

27 lâminas auto-afiáveis

Lâminas PowerCut
Abertura com um só toque

As 27 lâminas autoafiáveis desta máquina de
barbear elétrica foram concebidas com
precisão para um barbear sempre perfeito.
A máquina de barbear Philips para um
acabamento perfeito e confortável. As suas 27
lâminas PowerCut cortam cada pelo
imediatamente acima do nível da pele,
proporcionando um barbear suave e uniforme
em todas as utilizações.

Aparador de patilhas
Limpe a sua máquina de barbear elétrica com
um simples toque num botão. Basta abrir a
cabeça da máquina de barbear e enxaguar com
água.
Indicador da bateria de 3 níveis

Barbear a húmido ou a seco

Retoque e defina o seu bigode e as patilhas
com o aparador e complete o seu estilo com
facilidade.

Uma máquina de barbear a húmido e a seco
que se adapta às suas preferências. Escolha
entre um barbear prático ou utilize-a com a

Veja a carga restante da sua máquina de
barbear. O indicador de bateria de 3 níveis
mostra quando a bateria está totalmente
carregada, com pouca carga ou a carregar.

Máquina de barbear a húmido ou a seco, Series 3000
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Especificações
Acessórios

• Manutenção: Tampa de protecção
• Suporte: Base de carga
• Bolsa: Bolsa de viagem

Fácil de utilizar
•
•
•
•

Visor: Indicador da bateria de 3 níveis
Húmido e seco: Barbear a húmido ou a seco
Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável
Operação: Desligar da ficha antes de usar, Apenas
utilização sem fios

Desempenho do barbear

• Seguimento de contornos: Cabeças Pivot & Flex
5D
• Sistema de barbear: Sistema de lâminas PowerCut

Potência
•
•
•
•

Voltagem automática: 100-240 V
Carregamento: Carga completa em 1 hora
Autonomia: 60 minutos
Tipo de pilha: Iões de lítio

Design

• Cor: Dourado escuro
• Pega: Pega e manuseamento ergonómicos, Pega em
borracha antideslizante

Assistência

• Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos
por SH30
• Garantia de 2 anos
•
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