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Ретельне гоління,

більше комфорту

Бритва Philips Shaver Series 3000 пропонує зручне і комфортне гоління. Її головки 5D Pivot &

Flex, система лез PowerCut та функція вологого або сухого гоління забезпечують ретельний

і комфортний результат.

Комфортне гоління

Повторює контури обличчя для комфортного гоління

Ковзає по шкірі для гладкого та рівномірного результату

На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

Ковзає по шкірі для комфортного, рівномірного гоління

Простий у використанні

Відкривається одним натисканням для легкого чищення

60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

Контролюйте рівень заряду

Створено для оптимального використання

Нековзка ручка для безпечного гоління

Тримайте бритву закритою між сеансами гоління

Користуйтеся усіма перевагами своєї бритви

5-хвилинне підвищення потужності для короткого гоління

Підрівнюйте вуса і бакенбарди
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Основні особливості

Головки 5D Pivot & Flex

Бритва Philips Shaver 3000 обертається у 5-

напрямках, що відповідає кожному куту і вигину

обличчя та шиї. Ця бритва для бороди підстригає

кожен волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи

плавний і рівномірний результат.

Леза PowerCut

Бритва Philips для ретельного та комфортного

результату. Її 27 лез PowerCut підстригають кожен

волосок прямо над рівнем шкіри, забезпечуючи плавне

і рівномірне гоління. 

Вологе або сухе гоління

Бритву для вологого та сухого гоління можна

використовувати відповідно до ваших уподобань.

Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим

вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або

пінки.

60 хвилин автономного гоління

Бритва для дому чи подорожей. Отримайте

60 хвилин гоління після 1 години заряджання або

під’єднайте її до мережі для миттєвого та постійного

живлення. 

Відкривається одним натисканням

Чистьте електричну бритву одним натисненням

кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і

сполосніть водою.

1-рівневий індикатор батареї

Використовуйте інтуїтивний індикатор, щоб

дізнаватися, коли батарея бритви розряджається,

розрядилася чи повністю заряджена.

Швидке заряджання протягом 5 хвилин

Поспішаєте? Просто під’єднайте бритву до

електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

27 лез, які самі заточуються

27 лез цієї електробритви самі заточуються і

спеціально створені для ретельного гоління.

Висувний тример

Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки висувному

тримеру і легко завершуйте свій образ.

Ергономічна конструкція

Користуйтеся бритвою Philips впевнено завдяки

ергономічному дизайну, створеному для оптимального

захоплення.

Ручка з гумовими накладками

Ергономічна ручка цієї електробритви для вологого та

сухого гоління розроблена для точності та зручності й

забезпечує надійне захоплення у душі чи біля

раковини.
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Специфікації

Ефективність гоління

Система гоління: Система лез PowerCut

Повторення контурів: Головки 5D Pivot & Flex

Аксесуари

Догляд: Захисний ковпачок

Простота у користуванні

Дисплей: 1-рівневий індикатор батареї

Сухе та вологе використання: Вологе або сухе

гоління

Чищення: Відкривається одним натисканням, Можна

мити повністю

Функціонування: Від’єднуйте від мережі перед

використанням, Лише бездротове використання

Конструкція

Колір: Темно-блакитний

Ручка: Ергономічна ручка та використання, Неслизька

гумова ручка

Потужність

Тип батареї: Літій-іонна

Час роботи: 60 хвилин

Заряджання: 1 година для повного заряджання, 5 хв

швидке заряджання

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Обслуговування

Запасна головка: Заміняйте кожні 2 роки на SH30

2 роки гарантії
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