
 

Barbermaskine til
tørbarbering

Shaver series 3000

 
Nem og bekvem barbering,
ledningsfri

45 min. ledningsfri brug efter 8
t

 

S3110/06 Behagelig og nem barbering
Afrundede barberhoveder for en bekvem barbering

Philips barbermaskiner i serie 3000 giver en nem og bekvem barbering. Ved

barbering med barbermaskine frem for barberhøvl reduceres hudirritation og røde

knopper, da skæret aldrig kommer i direkte kontakt med huden. Barbermaskinerne

i Philips serie 3000 er i et klassisk og robust design og er udviklet til tørbarbering.

En behagelig barbering

De afrundede kanter glider jævnt hen over huden og giver en sikker barbering

Tilpasser sig alle konturer i ansigtet og på halsen

Barberhovedet bevæger sig i 4 retninger

Nem at anvende

Pålidelig maksimal strøm år efter år

45 min. ledningsfri brug efter 8 timers opladning

Barberhovedet kan skylles under rindende vand

Designet til at holde længe



Barbermaskine til tørbarbering S3110/06

Vigtigste nyheder Specifikationer

ComfortCut-knivsystem

ComfortCut-barberhovederne har afrundede

kanter for en ekstra bekvem barbering.

Barbermaskinen glider let hen over huden, så

du altid får en behagelig barbering.

Flekshoveder med 4 retninger

Barberhovederne er fleksible og tilpasser sig til

ansigtets konturer, når du barberer dig.

Li-ion-strøm

Barber dig længere for hver opladning. Din

shaver fortsætter med samme styrke i årevis

takket være vores kraftige og effektive

litiumionbatteri.

45 minutters ledningsfri barbering

Barbermaskinen kan bruges både med og

uden ledning. Du får 45 minutters ledningsfri

brug efter 8 times opladning.

Åbnes med et enkelt tryk

Åbn barberhovedet med et let knaptryk, og skyl

det under rindende vand.

Til brug med eller uden ledning

Alle Philips barbermaskiner har to års global

garanti og er kompatible med de forskellige

elektriske standarder i verden. De holdbare

skær kræver først udskiftning efter 2 år.

 

Barberingsresultat

Konturfølgende: Flekshoveder med 4

retninger

Barberingssystem: ComfortCut-knivsystem

Tilbehør

Vedligeholdelse: Beskyttelsesdæksel

Brugervenlig

Rengøring: Vaskbar

Display: Indikator for lavt batteriniveau,

Indikator for udskiftning af skær

Betjening: Brug med og uden ledning

Design

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Farve: Precision, sort

Strøm

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 45 min./15 barberinger

Opladning: Fuld opladning på 8 timer

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Maks. strømforbrug: 9 W

Standby-forbrug: 0,1 W

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert 2. år med

SH30

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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