
 

Barbeador elétrico
seco ou molhado

Shaver series 3000

 
Cabeças de corte 5D Pivot &
Flex

Lâminas ComfortCut

Aparador retrátil

60 minutos para barbear, 1h de
carga

 

S3122/51

Barbear refrescante,

mais conforto

O barbeador Philips AquaTouch 3000 oferece um barbear prático e confortável

com a pele seca ou molhada. Equipada com cabeças de corte 5D Pivot & Flex,

sistema de lâminas ComfortCut e 60 minutos para barbear

Um barbear confortável

Segue os contornos do rosto para um barbear confortável

Desliza sobre a pele para um barbear suave e uniforme

Aproveite seu barbeador ao máximo

Até mesmo o bigode e as costeletas

AquaTouch

Aquatec para um barbear úmido e refrescante ou seco e prático

O sistema de proteção da pele permite um deslizar suave para proteger a pele do seu

rosto

Desliza sobre a pele para um barbear suave e uniforme

Fácil de usar

Abertura com um toque para limpeza fácil

Mantenha o nível da sua bateria sob controle

60 minutos de barbear sem fio após 1 hora de carga

5 minutos de potência extra para um barbear de curta duração

Cabo antideslizante para um barbear mais seguro



Barbeador elétrico seco ou molhado S3122/51

Destaques

Cabeças de corte 5D Pivot & Flex

O barbeador Philips 3000 possui um pivô de 5

direções que alcança todos os ângulos e

curvas do seu rosto e pescoço. Este barbeador

consegue eliminar qualquer pelo que esteja

acima do nível da pele, proporcionando um

acabamento uniforme e suave.

Lâminas ComfortCut

Obtenha um barbear limpo e confortável com

este barbeador Philips. As 27 lâminas

ComfortCut deste barbeador elétrico cortam

cada pelo acima do nível da pele para um

acabamento uniforme e suave.

Aquatec seco ou molhado

Escolha entre um prático barbear a seco, ou

um confortável barbear úmido com gel ou

espuma, até mesmo debaixo do chuveiro.

Abertura com um único toque

Mantenha seu barbeador elétrico limpo, basta

apertar um botão. A cabeça de corte do

barbeador se abrirá permitindo o enxágue com

água.

Indicador de nível da bateria de 1 nível

Use o indicador intuitivo para saber quando a

bateria do barbeador está baixa, vazia ou

totalmente carregada.

60 minutos de barbear sem fio

Até 60 minutos de barbear após 1 hora de

carga. O barbeador funciona somente quando

não estiver carregando.

Carga rápida de 5 minutos

Está com pressa? Conecte seu barbeador por

cinco minutos e obtenha energia suficiente

para um barbear completo.

27 lâminas autoafiadoras

As 27 lâminas autoafiadoras deste barbeador

elétrico foram projetadas com precisão para

um barbear consistentemente mais rente.

Aparador retrátil

Refine e defina seu bigode e costeletas com o

aparador retrátil e complete seu visual com

facilidade.
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Especificações

Barbear de alto desempenho

Sistema de aparar pelos: Sistema de lâminas

ComfortCut

Ajustável aos contornos: Cabeças de corte 5D

Pivot & Flex

Modelagem: Aparador retrátil

Acessórios

Manutenção: Tampa de proteção

Fácil de usar

Visor: Indicador de nível da bateria de 1 nível

Seco ou molhado: Barbear a seco ou molhado

Limpeza: Abertura com um único toque,

Totalmente lavável

Operação: Desconecte antes do uso, Uso

somente sem fio

Design

Cor: Preto brilhante

Alça: Manuseio e formato que cabe na mão,

Cabo de borracha antideslizante

Lig/Desl

Tipo da bateria: Íons de lítio

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Carga: Carga completa em 1 hora

Voltagem automática: 100-240 V

Serviço

Cabeça de reposição: Troque as lâminas pelas

SH30 a cada dois anos

Garantia de dois anos
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