
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ

แหงและเปยก

Shaver series 7000

SensoTouch

  DualPrecision และ GyroFlex2D

ใชงานไรสาย 50 นาทีตอการชารจ 1

ชม.

อปุกรณตกแตงเครา พรอมกระเปา

 

RQ1175/16 ผวินุมลื่น
Philips SHAVER series 7000 ใหสัมผสัการโกนที่ออนโยน นุมนวล ระบบ GyroFlex 2D สามารถปรับความ

โคงไปตามใบหนาของคุณไดงายและโกนไดแมเสนขนที่ส้ันมากดวยใบมีด DualPrecision"

การโกนท่ีใกลชิดผวิและสมัผสัสบาย

ชองและรูดกัจบัหนวดเสนที่ส้ันที่สุด

หวัยดืหยุนได 2 ทศิทาง ปรับความโคงไปตามใบหนาไดงาย

ใบมีด Super Lift and Cut ดงึเสนหนวดเพ่ือการโกนที่แนบสนทิยิ่งข้ึน

ออนโยนตอผวิ

ซลี Aquatec สําหรับการโกนหนวดแบบแหงและเปยกไดอยางชุมช่ืน เกลี้ยงเกลา

เรียบลื่น, SkinGlide การเสียดสีตํ่าเพ่ือลดอาการระคายเคือง

ใชงานงาย

ลางทาํความสะอาดไดงาย

โกนไดนานกวา 50 นาท ีชารจ 1 ช่ัวโมง

แสดงระดบัแบตเตอร่ี 2 ระดบั พรอมระบบลอ็คสําหรับพกพา

ใหม: อปุกรณตกแตงเคราแบบคลกิ พรอมการตั้งคาความยาว 5 ระดบั

แทนวางสําหรับชารจ ใหคุณชารจแบตเตอร่ีเคร่ืองโกนหนวดเตม็และพรอมใชทกุเม่ือ

รับประกนั 2 ป ใชกบัแรงดนัไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได
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ไฮไลต

ใบมดี Dual Precision

ใบมีด DualPrecision สามารถโกนทั้งขนยาวและส้ันไดอยาง

งายดาย 1. ชองสําหรับโกนขนยาว 2. รูสําหรับโกนขนส้ัน

Super Lift and Cut

ระบบใบมีดแฝดที่อยูในเคร่ืองโกนหนวดไฟฟา Philips ชวยยก

เสนขนเพ่ือใหตดัเสนขนไดงาย แนบสนทิไปกบัผวิ

GyroFlex 2D

ระบบ GyroFlex 2D Contour-Following ของเคร่ืองโกนหนวด

สามารถปรับความโคงไปตามใบหนาของคุณไดงาย ชวยลดแรง

กดและการระคายเคืองที่เกดิจากการโกน

Aquatec แบบเปยกและแหง

ซลี Aquatec ของเคร่ืองโกนหนวดไฟฟาใหคุณเลอืกการโกน

หนวดแบบแหงและเปยกไดตามตองการ เลอืกโกนหนวดแบบ

แหงไดเกลี้ยงเกลาหรือการโกนหนวดแบบแหงอยางชุมช่ืนเรียบ

ลื่น หรือใชโฟมเพ่ือใหรูสึกสบายผวิยิ่งข้ึน

เครื่องโกนหนวดสามารถลางน้ําได

เครื่องโกนหนวดสามารถลางน้ําได

เพียงเปดบริเวณหวัโกน และลางใตกอกนํ้า

SkinGlide

SkinGlide การเสียดสีตํ่าของเคร่ืองโกนหนวดไฟฟา ทาํใหโกน

หนวดไดเรียบลื่น แนบสนทิไปกบัผวิของคุณ

ไมตองใชสาย 50 นาที

แบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนที่ใชพลงังานอยางมีประสิทธภิาพ ใหคุณ

โกนไดมากกวาตอการชารจหนึ่งคร้ัง ชารจทิ้งไวหนึ่งช่ัวโมง แลว

คุณจะมีเวลาในการโกนนานถงึ 50 นาท ีเสียบปลั๊กเพ่ือชารจเปน

เวลา 3 นาทเีพ่ือพลงังานที่เพียงพอตอการโกนหนึ่งคร้ัง

แสดงระดบัแบตเตอรี่ 2 ระดบั

สัญญาณไฟ LED หลายระดบัจะสวางข้ึนเม่ือแบตเตอร่ีเหลอืนอย

เม่ือตองเปลี่ยนหวัโกนใหม และเม่ือเปดระบบลอ็คสําหรับพกพา

ระบบลอ็คสําหรับพกพาปองกนัการเปดเคร่ืองโดยไมตั้งใจ กดปุม

คางไว 3 วินาทเีพ่ือเปดใชงานระบบลอ็คสําหรับพกพา เคร่ืองจะ

ไดไมเปดโดยไมตั้งใจ สัญลกัษณลอ็คสีแดงจะแสดงเม่ือเปด

ระบบลอ็คสําหรับพกพา

อปุกรณตกแตงเคราแบบคลกิ

เปลี่ยนรูปลกัษณใหโดดเดนดวยอปุกรณเช่ือมตออปุกรณตกแตง

เคราที่ออนโยนตอผวิ เลอืกตั้งคาความยาวได 5 ระดบั เพ่ือให

เคราเสนส้ันเปนตอเปนเสนขนที่ส้ัน กนัหนวดเคราไดอยางเกลี้ยง

เกลา

แทนวางสาํหรบัชารจ

แทนวางสําหรับชารจแบบพับเกบ็ไดออกแบบมาเพ่ือใชในพ้ืนที่

จาํกดั คุณสามารถชารจแบตเตอร่ีไดทกุที่ที่คุณตองการ และพก

พาขณะเดนิทางไดอยางงายดาย

แข็งแกรง ทนทาน

เคร่ืองโกนทั้งหมดของเรามาพรอมการรับประกนัทั่วโลก 2 ป และ

สามารถใชไดกบัแรงดนัไฟทกุขนาด ตองเปลี่ยนใบมีดที่ใชงานได

ทนทานทกุ 2 ป

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

ระบบ Contour-following: GyroFlex 2D contour

following

ระบบการโกน: ระบบ DualPrecision, เทคโนโลยรีะบบ

Super Lift & Cut

นุมนวลตอผวิ:

SkinGlide

จดัแตงทรง: อปุกรณแบบคลกิออนโยนตอผวิ

ใชงานงาย

การชารจ: 1 ช่ัวโมง, ชารจใหมได, ชารจไฟรวดเร็วเพียง 3 นาที

ตอการโกน 1 คร้ัง

เวลาในการโกน: สูงถงึ 50 นาที

จอแสดงผล: แสดงระดบัแบตเตอร่ี 2 ระดบั, ตวัแสดงการชารจ

แบตเตอร่ีเตม็, เคร่ืองหมายแสดงแบตเตอร่ีออน, ไฟแสดงการ

ชารจ, สัญลกัษณแสดงการชารจไฟรวดเร็ว

การทําความสะอาด: ลางทาํความสะอาดได

การออกแบบ

การตกแตง: วงแหวนตกแตงโครเมียมขัด

อปุกรณเสรมิ

กระเปา: กระเปาแบบนุม

การบํารงุรกัษา: แปรงสําหรับทาํความสะอาด, ฝาครอบปองกนั

กาํลงัไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย RQ11
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