
Enkel och bekväm rakning, sladdlös

• Rakhuvudet kan sköljas under kranen
• 50 min sladdlös användning efter 1 h
• Uppfällbar precisionstrimmer
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Bekväm och enkel rakning
 

Rundade rakhuvuden för bekväm rakning

 
Philips rakapparater serie 3000 ger dig en lätt och bekväm rakning. Rakning med rakapparater kontra rakhyvel gör att du minskar

hudirritation och röda prickar, eftersom bladet aldrig kommer i direkt kontakt med huden. Rakapparater i Philips serie 3000 har

en klassisk och robust design, och är utformad för torrakning. Denna modell kommer med en uppfällbar precisionstrimmer för

mustasch och polisonger.

Fördelar

En bekväm rakning
• Rundade rakhuvuden för bekväm rakning
 
Anpassar sig till alla delar av ansiktet och halsen
• Rakhuvudet rör sig i 4 riktningar
 
Lättanvänd
• Maximal kraft år efter år

• 50 min sladdlös anv. efter 1 h laddning
• Rakhuvudet kan sköljas under kranen
• Kan användas både med och utan sladd
 
Få ut mesta möjliga av din rakapparat
• Uppfällbar precisionstrimmer för mustasch och polisonger
 

Broschyr före försäljning för Sverige (2018, Mars 16)



Funktioner

ComfortCut-rakbladssystem

ComfortCut rakhuvudena har rundade kanter för en extra bekväm rakning.
Rakapparaten glider lätt över huden så att du alltid får en behaglig rakning.

Flex-huvuden som böjer sig i 4 riktn.

Rakhuvudena är något flexibla och anpassar sig efter ansiktets former när du
rakar dig.

Litiumjoneffekt

Raka längre med varje laddning. Rakapparaten förblir lika kraftfull i många år,
tack vare det kraftfulla och effektiva litiumjonbatteriet.

50 minuters sladdlös rakning

Du kan använda rakapparaten både med eller utan sladd. Du får 50 minuters
sladdlös användning efter en timmes laddning.

Öppna med en tryckning

Öppna rakhuvudet med en lätt knapptryckning och skölj det under kranen .

Med och utan sladd

Den här rakapparaten är utformad för att fungera antingen ansluten eller
sladdlös. Använd nätsladden för att kunna raka medan den laddas. Eller raka
trådlöst när rakapparaten är laddad.

Uppfällbar trimsax

Uppfällbar precisionstrimmer för att få en välvårdad finish på ditt utseende.
Den är perfekt för att trimma mustaschen och polisongerna.

specifikationer
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Rakningsresultat
Raksystem ComfortCut-rakbladssystem
Konturföljande Flex-huvuden som böjer sig i 4 riktn.

Tillbehör
Uppfällbar trimsax Ja
Underhåll Skyddskåpa

Lättanvänd
Rengöring Tvättbar
Teckenfönster Indikator för låg batterinivå

Indikator för byte av rakhuvud
Användning Kan användas både med och utan

sladd

Design
Handtag Ergonomiskt grepp och användning
Färg Precision black, black metallic chrome

Effekt
Batterityp Litiumjon
Driftstid 50 min./17 rakningar
Laddning 1 timme för full laddning

Snabbladdning på fem minuter för en
rakning

Automatisk spänning 100–240 V
Max. strömförbruk-
ning

9 W

Standbyeffekt 0,1 W

Shaver series 3000

data som kan komma att ändras
2018, Mars 16



Service
2 års garanti Ja
Reservhuvud Byt vartannat år med SH30

Förpackningens mått
Höjd 23,20 cm
Bredd 15,90 cm
Djup 7,00 cm
Nettovikt 0,27 kg
Bruttovikt 0,40 kg
EAN 08710103765868
Antal produkter som
medföljer

1

Ursprungsland NL

Harmoniserad
systemkod

851010

Yttre kartong
Längd 32,50 cm
Bredd 14,70 cm
Höjd 24,60 cm
Bruttovikt 1,72 kg
EAN 18710103765865
Antal konsumentför-
packningar

4
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