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S3333/54 Gladde scheerbeurt, meer

comfort
Met de Philips Shaver Series 3000 kunt u zich gemakkelijk en comfortabel scheren.

De 5D Pivot & Flex-scheerhoofden, het PowerCut-messysteem en de natte en

droge functie zorgen voor een glad, prettig aanvoelend resultaat.

Een comfortabele scheerbeurt

Past zich aan de rondingen van uw gezicht aan voor prettig scheren

Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Glijdt over de huid voor een comfortabele, gelijkmatige scheerbeurt

Gebruiksvriendelijk

60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Houd zicht op uw oplaadbeurt

Antisliphandvat voor veilig scheren

Reisetui voor eenvoudig opbergen, thuis of onderweg

De oplader is waar uw scheerapparaat wordt bewaard, opgeladen en klaarstaat voor

gebruik

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

Krachtig vermogen in 5 minuten voor snel scheren

Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte
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Kenmerken

5D Pivot & Flex-scheerhoofden

De Philips Shaver 3000 maakt draaiende

bewegingen in 5 richtingen en volgt elke hoek

en ronding van uw gezicht en hals. Deze

baardtrimmer scheert elk haartje dicht op de

huid af, zodat u een glad en gelijkmatig

resultaat krijgt.

PowerCut-mesjes

Het Philips-scheerapparaat voor een strak en

comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes

scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u

een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt,

telkens weer. 

Nat of droog scheren

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik

die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor

een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt

uw favoriete scheerschuim of gel voor een

verfrissend natte scheerbeurt.

60 minuten draadloos scheren

Een scheerapparaat voor thuis of onderweg. Na

een oplaadtijd van 1 uur kunt u 60 minuten

scheren of de stekker in het stopcontact steken

voor direct en continu scheren. 

Open met één druk op de knop

Uw elektrisch scheerapparaat kan gemakkelijk

worden gereinigd met één druk op de knop. U

opent eenvoudig het scheerhoofd en spoelt het

met water af.

Batterij-indicator met 3 niveaus

Zie hoeveel vermogen uw scheerapparaat nog

heeft. De batterij-indicator met 3 niveaus geeft

aan wanneer de batterij vol is, bijna leeg is of

wordt opgeladen.

Snel opladen in 5 minuten

Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5

minuten aan op netstroom en u hebt genoeg

vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

27 zelfslijpende mesjes

De 27 zelfslijpende mesjes van dit elektrische

scheerapparaat zijn nauwkeurig ontworpen

voor een consistente, gladde scheerbeurt.

Uitklapbare trimmer

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden

met de uitklapbare trimmer en maak uw look

met gemak af.
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Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: PowerCut-messysteem

Contourvolgend: 5D Pivot & Flex-

scheerhoofden

FK-PC-scheerapparaten

Nat/droog

Accessoires

Etui: Reisetui

Onderhoud: Beschermkap

Standaard: Oplaadstandaard

Gebruiksgemak

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus

Nat & droog: Nat of droog scheren

Reiniging: Open met één druk op de knop,

Volledig wasbaar

Bediening: Loskoppelen voor gebruik, Alleen

draadloos te gebruiken

Ontwerp

Kleur: Noir Gold

Handvat: Ergonomische grip en gebruik,

Rubberen antisliphandvat

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 60 minuten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar

vervangen met SH30

2 jaar garantie
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