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Barbear cómodo e simples
Barbear rente e confortável

A Shaver Series 3000 proporciona-lhe um barbear simples e cómodo com maior

conforto a um preço acessível. Cabeças flexíveis em 4 direcções combinadas com

um sistema de lâminas ComfortCut garantem um resultado suave.

Um barbear confortável

Rebordos arredondados que se deslocam suavemente pela pele para um barbear

protector

Ajusta-se a cada curva do seu rosto e pescoço

Cabeças flectem em 4 direcções para barbear facilmente todos os contornos

Fácil de utilizar

Potência máxima e consistente ano após ano

45 minutos de autonomia sem fios, após carregamento de oito horas

Abertura com um só toque para uma limpeza fácil

Pode ser utilizado com e sem fios
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Destaques Especificações

Sistema de lâminas ComfortCut

Consiga um barbear a seco confortável. O

nosso sistema de lâminas ComfortCut com

cabeças de perfil arredondado desliza

suavemente sobre a pele, protegendo-a de

cortes.

Cabeças flexíveis em 4 direcções

Cabeças flexíveis com 4 movimentos

independentes ajustam-se a cada curva do

seu rosto, proporcionando-lhe um barbear

rente no pescoço e no maxilar.

Potência de iões de lítio

Barbeie-se durante mais tempo com cada

carregamento. A sua máquina de barbear

continuará a trabalhar com a mesma potência

ao longo dos anos, graças à nossa bateria de

iões de lítio potente e eficiente.

45 minutos de autonomia sem fios

Terá mais de 45 minutos de autonomia – ou

seja, cerca de 15 sessões de barbear – depois

de um carregamento de oito horas. Ou opte por

se barbear com o dispositivo ligado à tomada.

Abertura com um só toque

Basta abrir a cabeça e enxaguá-la

abundantemente em água corrente.

Utilização com e sem fios

Esta máquina de barbear foi concebida para

funcionar ligada à corrente e sem fios. Ligue o

fio para se barbear durante o carregamento. Ou

barbeie-se sem fios quando a máquina de

barbear está carregada.

 

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis

em 4 direcções

Sistema de barbear: Sistema de lâminas

ComfortCut

Acessórios

Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de utilizar

Limpeza: Lavável

Visor: Indicador de bateria fraca, Indicador de

substituição de cabeças de corte

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Cor: Preto, preto

Potência

Tipo de pilhas: Iões de lítio

Autonomia: 45 min./15 sessões de barbear

Carregamento: Carga completa em 8 horas

Voltagem automática: 100-240 V

Consumo máximo de energia: 9 W

Consumo em modo de espera: 0,1 W

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada

2 anos por SH30

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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