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Pivot 5D & Kepala Flex

Pisau ComfortCut

Pemangkas pop-up

60 menit mencukur, 1 jam
pengisian daya

 



Pencukur elektrik Basah atau Kering S3122/51

Kelebihan Utama
Pivot 5D & Kepala Flex

Philips Shaver 3000 dilengkapi pivot 5 arah

yang bergerak mengikuti setiap lekukan wajah

dan leher Anda. Pencukur janggut ini dapat

memberikan hasil cukur sangat pendek

(mendekati kulit) yang terlihat mulus dan

merata.

Pisau ComfortCut

Dapatkan pencukuran yang bersih dan

nyaman dengan alat cukur Philips ini. Dua

puluh tujuh pisau ComfortCut di pencukur

listrik ini memotong setiap rambut tepat di atas

permukaan kulit untuk hasil cukur yang mulus

dan merata.

Aquatec Basah atau Kering
Dapatkan hasil cukur kering yang praktis atau

cukur basah yang menyegarkan dengan gel

atau busa, bahkan ketika mandi.

Membuka dengan sekali sentuh

Bersihkan alat cukur Anda dengan sekali

tekan. Buka kepala pencukur lalu bilas dengan

air.

Indikator baterai 1 level

Gunakan indikator intuitif untuk melihat

apabila daya baterai pencukur lemah, kosong,

atau terisi penuh.

60 menit pencukuran tanpa kabel
Bercukur hingga selama 60 menit setelah 1

jam pengisian daya. Alat cukur hanya bekerja

bila tidak sedang mengisi daya.

Pengisian daya cepat 5 menit

Sedang terburu-buru? Isi daya pencukur

rambut Anda selama 5 menit dan dapatkan

daya yang cukup untuk 1 kali mencukur.

27 mata pisau yang mengasah sendiri

27 pisau yang dapat mengasah sendiri pada

pencukur listrik ini telah dirancang secara

presisi untuk pencukuran bersih yang

konsisten.

Pemangkas pop-up

Rawat dan sempurnakan kumis dan cambang

Anda dengan pemangkas pop-up—dan

lengkapi penampilan Anda dengan praktis.

Sistem Perlindungan Kulit
Dirancang untuk mencegah luka dan baret

untuk pencukuran yang aman dan bersih.

Sistem Perlindungan Kulit meluncur mulus di

atas permukaan kulit berkat profil kepalanya

yang bulat, sambil sekaligus melindungi kulit.

Genggaman karet

Dirancang secara ergonomis untuk

menghadirkan presisi dan kemudahan, handel

pada pencukur listrik basah dan kering ini

memberikan pegangan yang kuat dan

nyaman, baik saat bercukur sambil mandi atau

di wastafel.
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Spesifikasi
Mudah digunakan
Basah & Kering: Pencukuran basah atau kering

Layar: Indikator baterai 1 level

Membersihkan: Membuka dengan sekali

sentuh, Dapat dicuci seluruhnya

Pengoperasian: Lepaskan kabel sebelum

penggunaan, Penggunaan nirkabel saja

Performa Pencukuran
Sistem pencukuran: Sistem Pisau ComfortCut

Mengikuti kontur: Pivot 5D & Kepala Flex

Garis luar: Pemangkas pop-up

Daya
Pengisian daya: 1 jam pengisian daya penuh

Voltase otomatis: 100-240 V

Lama pemakaian: 60 menit

Jenis Baterai: Lithium-ion

Desain
Warna: Hitam Mengkilap

Gagang: Cengkeraman & gagang ergonomis,

Gagang karet anti-slip

Aksesori
Perawatan: Tutup pelindung

Layanan
Garansi 2 tahun

Head pengganti: Ganti setiap 2 tahun dengan

SH30
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