Rakapparat för våt- eller
torrakning, 3000-serien
Shaver series 3000
Huvud – vrid- och böjbara i 5
riktn.
PowerCut-blad
Resefodral
Laddningsställ

S3333/54

En slät rakning på ett
behagligare sätt
Philips rakapparater i 3000-serien ger dig en smidig och bekväm rakning. Dess
rakhuvud som kan vridas och böjas i fem riktningar, PowerCut-bladsystem och
funktion för våt- och torrakning ger ett slätt och behagligt resultat.
Lättanvänd

60 minuters sladdlös rakning efter 1 timmes laddning

Öppna med en tryckning för enkel rengöring
Håll koll på laddningen
Halkfritt handtag för en säker rakning
Med laddningsstället kan du både förvara rakapparaten och hålla den fulladdad och
klar för användning
Praktisk förvaring hemma eller på resan

En bekväm rakning

Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
Följer ansiktets konturer så att du får en behaglig rakning
Glider över huden för en behaglig, jämn rakning
Glider över huden för en slät och jämn ﬁnish

Få ut mesta möjliga av din rakapparat

5 minuters snabbladdning för rakning med kort varsel

Jämna till mustaschen och polisongerna
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Funktioner
Huvud – vrid- och böjbara i 5 riktn.

60 minuters sladdlös rakning

5 minuters snabbladdning

Philips 3000-rakapparat har ett huvud som
kan vridas i fem riktningar och som klarar av
ansiktets och halsens alla vinklar och
rundningar. Den här rakapparaten klipper av
alla hårstrån precis ovanför huden för att ge
dig en slät och jämn ﬁnish.

En rakapparat som passar hemma och när du
är på språng. Få 60 minuters rakningstid efter
1 timmes laddning, eller anslut den för
omedelbar och kontinuerlig ström.

Har du bråttom? Ladda rakapparaten i endast
5 minuter och få tillräckligt med ström för en
rakning.

Öppna med en tryckning

27 självslipande blad

PowerCut-blad

Philips rakapparat ger en ren och behaglig
ﬁ nish. De 27 PowerCut -bladen klipper varje
hårstrå precis ovanför huden, vilket ger en
slät och jämn rakning varje gång.

Rengör din elektriska rakapparat med en
knapptryckning. Öppna bara rakhuvudet och
skölj med vatten.

De 27 självslipande bladen på den här
elektriska rakapparaten är
precisionstillverkade för en konstant nära
rakning.

Batteriindikator med tre nivåer

Uppfällbar trimsax

Se hur mycket batterikraft rakapparaten har
kvar. Batteriindikatorn med tre nivåer visar
när batteriet är fulladdat , börjar ta slut eller
om det laddas.

Finslipa och deﬁniera mustaschen och
polisongerna med den uppfällbara trimsaxen
– och fullända enkelt din look.

Raka i vått och torrt

En rakapparaten för våt - och torrakning som
kan användas enligt dina önskemål. Du kan få
en smidig torrakning eller välja ditt
favoritlödder eller din favoritgel och få en
uppfriskande våtrakning.
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Speciﬁkationer
Tillbehör

Eﬀekt

Underhåll: Skyddskåpa
Ställning: Laddningsställ
Fodral: Resefodral

Automatisk spänning: 100–240 V
Laddning: 1 timme för full laddning
Batterityp: Litiumjon
Driftstid: 60 minuter

Rakningsresultat

Raksystem: PowerCut -bladsystem
Konturföljande: Huvud – vrid- och böjbara i 5
riktn.

Lättanvänd

Teckenfönster: Batteriindikator med tre nivåer
Våt och torr: Raka i vått och torrt
Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar
Användning: Koppla ur före användning,
Endast användning utan sladd
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Design

Färg: Noir Gold
Handtag: Ergonomiskt grepp och användning,
Greppvänligt gummihandtag

Service

Reservhuvud: Byt vartannat år med SH30
2 års garanti

