Máquina de barbear a húmido
ou a seco, Series 3000

Shaver 3200

Cabeças Pivot & Flex 5D
Lâminas PowerCut
1 h de barbear, 1 h de
carregamento
Bolsa de viagem
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Barbear perfeito, mais
conforto
A máquina de barbear Philips Series 3000 proporciona-lhe um barbear prático e
confortável. As suas cabeças Pivot & Flex 5D, o sistema de lâminas PowerCut e a
função de barbear a húmido ou a seco proporcionam um resultado rente e
confortável.
Um barbear confortável
As cabeças Pivot & Flex 5D seguem os contornos para um barbear confortável
Lâminas PowerCut criadas para garantir um barbear perfeito e consistente
Utilização a húmido para um barbear refrescante ou a seco para um barbear prático
27 lâminas autoaﬁáveis asseguram um barbear consistente e perfeito
Fácil de utilizar
Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
60 minutos de autonomia sem ﬁos após 1 hora de carregamento
Indicador de bateria de 3 nível para tirar o máximo partido da máquina de barbear
Punho ergonómico para um manuseamento prático
Pega em borracha para um manuseamento confortável e antideslizante
Bolsa de viagem para arrumação prática em casa ou em viagem
Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear
A carga rápida 5 minutos proporciona energia suﬁciente para 1 barbear completo
Aparador para bigode e patilhas
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Destaques
Cabeças Pivot & Flex 5D

60 minutos de autonomia sem ﬁos

Carga rápida de 5 minutos

Desfrute de um barbear perfeito que segue os
contornos do seu rosto com movimentos
rotativos, ﬂexíveis e oscilantes em 5 direções.
A cabeça pousa no seu rosto no ângulo ideal e
ajusta-se às curvas do seu rosto e pescoço,
criando um contacto suave com a sua pele.

Desfrute de até 60 minutos de barbear após 1
hora de carregamento. A máquina só funciona
quando não está a carregar.

Com pressa? Ligue a sua máquina de barbear
durante 5 minutos e obtenha energia suﬁciente
para 1 barbear completo.

Abertura com um só toque

27 lâminas auto-aﬁáveis

Limpe a máquina de barbear com facilidade.
Com um toque num botão, abra a cabeça da
máquina de barbear e enxague com água.

Obtenha sempre um barbear perfeito com 27
lâminas de precisão autoaﬁáveis.

Lâminas PowerCut

Desfrute de resultados de barbear consistentes
com lâminas autoaﬁáveis concebidas com
precisão para um barbear prático e perfeito.

Aparador de patilhas
Indicador da bateria de 3 níveis

Barbear a húmido ou a seco

Obtenha um barbear prático a seco ou um
barbear refrescante a húmido com gel ou
espuma, mesmo durante o duche.

Utilize o indicador intuitivo para ver a carga
restante em 3 fases. Também poderá ver
facilmente quando a bateria está fraca, a
carregar e a carregar rapidamente.

Finalize o seu visual com o aparador integrado.
É ideal para cuidar do bigode e aparar as
patilhas.
Design ergonómico

Manuseie a sua máquina de barbear com
conﬁança, graças ao design ergonómico que o
ajuda a agarrar com ﬁrmeza enquanto se
barbeia.
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Especiﬁcações
Desempenho do barbear
Sistema de barbear: Sistema de lâminas
PowerCut
Seguimento de contornos: Cabeças Pivot &
Flex 5D
Acessórios
Bolsa: Bolsa de viagem
Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de utilizar
Visor: Indicador da bateria de 3 níveis
Húmido e seco: Barbear a húmido ou a seco
Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável
Operação: Desligar da ﬁcha antes de usar,
Apenas utilização sem ﬁos
Design
Cor: Lua escura
Pega: Pega e manuseamento ergonómicos,
Pega em borracha antideslizante
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Potência
Tipo de pilhas: Iões de lítio
Autonomia: 60 minutos
Carregamento: Carga completa em 1 hora
Voltagem automática: 100-240 V
Assistência
Cabeça de substituição: Substituir a cada
2 anos por SH30
Garantia de 2 anos

