
 

 

Philips Shaver series 3000
elektrisch scheerapparaat 
voor droog scheren

ComfortCut-messysteem
Flex-scheerhoofden, 4 
draairichtingen
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 Shaver series 3000 biedt een snelle, comfortabele scheerbeurt voor een betaalbare 

ijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een 
mfortCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Een comfortabele scheerbeurt
• Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals
• Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk
• Maximaal vermogen, jaar na jaar
• 45 minuten snoerloos scheren na acht uur opladen
• Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
• Kan met snoer en draadloos worden gebruikt



 ComfortCut-messysteem

Met ons ComfortCut-messysteem kunt u 
comfortabel droog scheren. De scheerhoofden 
hebben een afgerond profiel en glijden daardoor 
soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze 
tegen wondjes en sneetjes.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke 
bewegingen passen zich aan aan de contouren van 
uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, 
zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu

Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het 
scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede 
prestaties leveren, dankzij onze krachtige en 
efficiënte lithium-ionaccu.

45 minuten snoerloos scheren

Na acht uur opladen kunt u meer dan 45 minuten 
scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. U kunt 
ook scheren terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Open met één druk op de knop

Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af 
onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te 
gebruiken

Dit scheerapparaat is speciaal ontworpen om zowel 
met als zonder snoer te werken. Gebruik het snoer 
om te scheren tijdens het opladen. Of draadloos 
wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen.
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Specificaties
Scheerresultaten
• Scheersysteem: ComfortCut-messysteem, Flex-

scheerhoofden, 4 draairichtingen

Accessoires
• Onderhoud: Beschermkap

Gebruiksgemak
• Schoonmaken: Volledig afspoelbaar
• Display: Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor 

scheerhoofden vervangen
• Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Ontwerp
• Handvat: Ergonomische grip
• Kleur: Precision black black

Vermogen
• Batterijtype: Li-ion
• Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten
• Opladen: Volledig opladen in 8 uur
• Automatisch voltage: 100 - 240 V
• Maximaal energieverbruik: 9 W
• Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service
• 2 jaar garantie
• Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen 

met SH30
•

Publicatiedatum  
2016-03-21

Versie: 5.1.1

EAN: 08 71010 37658 13

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
ComfortCut-messysteem Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

http://www.philips.com

