เครื่องโกนหนวดไฟฟาแบบ
แหงและเปยก

Shaver series 7000
SensoTouch
DualPrecision และ GyroFlex2D
ใชงานไรสาย 50 นาทีตอการชารจ 1
ชม.

อุปกรณตกแตงเครา พรอมกระเปา
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ผิวนุมลื่น

Philips SHAVER series 7000 ใหสัมผัสการโกนที่ออนโยน นุมนวล ระบบ GyroFlex 2D สามารถปรับความ
โคงไปตามใบหนาของคุณไดงายและโกนไดแมเสนขนที่สั้นมากดวยใบมีด DualPrecision"
การโกนที่ใกลชิดผิวและสัมผัสสบาย
ชองและรูดักจับหนวดเสนที่สั้นที่สุด
หัวยืดหยุนได 2 ทิศทาง ปรับความโคงไปตามใบหนาไดงาย
ใบมีด Super Lift and Cut ดึงเสนหนวดเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งขึ้น
ออนโยนตอผิว
ซีล Aquatec สําหรับการโกนหนวดแบบแหงและเปยกไดอยางชุมชื่น เกลี้ยงเกลา
เรียบลื่น, SkinGlide การเสียดสีตํ่าเพื่อลดอาการระคายเคือง
ใชงานงาย
ลางทําความสะอาดไดงาย
โกนไดนานกวา 50 นาที ชารจ 1 ชั่วโมง
แสดงระดับแบตเตอรี่ 2 ระดับ พรอมระบบล็อคสําหรับพกพา
ใหม: อุปกรณตกแตงเคราแบบคลิก พรอมการตั้งคาความยาว 5 ระดับ
แทนวางสําหรับชารจ ใหคุณชารจ แบตเตอรี่เครื่องโกนหนวดเต็มและพรอมใชทุกเมื่อ
รับประกัน 2 ป ใชกับแรงดันไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได

เครื่อ งโกนหนวดไฟฟาแบบแหงและเปยก
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ไฮไลต
ใบมีด Dual Precision

เครื่องโกนหนวดสามารถลางนํ้าได

อุปกรณตกแตงเคราแบบคลิก

ใบมีด DualPrecision สามารถโกนทั้งขนยาวและสั้นไดอยาง
งายดาย 1. ชองสําหรับโกนขนยาว 2. รูสําหรับโกนขนสั้น

เพียงเปดบริเวณหัวโกน และลางใตกอกนํ้า

เปลี่ยนรูปลักษณใหโดดเดนดวยอุปกรณเชื่อมตออุปกรณตกแตง
เคราที่ออนโยนตอผิว เลือกตั้งคาความยาวได 5 ระดับ เพื่อให
เคราเสนสั้นเปนตอเปนเสนขนที่สั้น กันหนวดเคราไดอยางเกลี้ยง
เกลา

SkinGlide

Super Lift and Cut

แทนวางสําหรับชารจ
แทนวางสําหรับชารจ แบบพับเก็บไดออกแบบมาเพื่อใชในพื้นที่
จํากัด คุณสามารถชารจ แบตเตอรี่ไดทุกที่ที่คุณตองการ และพก
พาขณะเดินทางไดอยางงายดาย
แข็งแกรง ทนทาน
ระบบใบมีดแฝดที่อยูในเครื่องโกนหนวดไฟฟา Philips ชวยยก
เสนขนเพื่อใหตัดเสนขนไดงาย แนบสนิทไปกับผิว
GyroFlex 2D

SkinGlide การเสียดสีตํ่าของเครื่องโกนหนวดไฟฟา ทําใหโกน
หนวดไดเรียบลื่น แนบสนิทไปกับผิวของคุณ
ไมตองใชสาย 50 นาที

เครื่องโกนทั้งหมดของเรามาพรอมการรับประกันทั่วโลก 2 ป และ
สามารถใชไดกับแรงดันไฟทุกขนาด ตองเปลี่ยนใบมีดที่ใชงานได
ทนทานทุก 2 ป

ระบบ GyroFlex 2D Contour-Following ของเครื่องโกนหนวด
สามารถปรับความโคงไปตามใบหนาของคุณไดงาย ชวยลดแรง
กดและการระคายเคืองที่เกิดจากการโกน
Aquatec แบบเปยกและแหง

ซีล Aquatec ของเครื่องโกนหนวดไฟฟาใหคุณเลือกการโกน
หนวดแบบแหงและเปยกไดตามตองการ เลือกโกนหนวดแบบ
แหงไดเกลี้ยงเกลาหรือการโกนหนวดแบบแหงอยางชุมชื่นเรียบ
ลื่น หรือใชโฟมเพื่อใหรูสึกสบายผิวยิ่งขึ้น
เครื่องโกนหนวดสามารถลางนํ้าได

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภ าพ ใหคุณ
โกนไดมากกวาตอการชารจ หนึ่งครั้ง ชารจ ทิ้งไวหนึ่งชั่วโมง แลว
คุณจะมีเวลาในการโกนนานถึง 50 นาที เสียบปลั๊กเพื่อชารจ เปน
เวลา 3 นาทีเพื่อพลังงานที่เพียงพอตอการโกนหนึ่งครั้ง
แสดงระดับแบตเตอรี่ 2 ระดับ
สัญญาณไฟ LED หลายระดับจะสวางขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอย
เมื่อตองเปลี่ยนหัวโกนใหม และเมื่อเปดระบบล็อคสําหรับพกพา
ระบบล็อคสําหรับพกพาปองกันการเปดเครื่องโดยไมตั้งใจ กดปุม
คางไว 3 วินาทีเพื่อเปดใชงานระบบล็อคสําหรับพกพา เครื่องจะ
ไดไมเปดโดยไมตั้งใจ สัญลักษณล็อคสีแดงจะแสดงเมื่อเปด
ระบบล็อคสําหรับพกพา

โลโกสีเ ขียวของ Philips
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช
จาย ลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร
พวกเขาไดปรับปรุงสิ่งแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา
ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดังนี้ การ
ประหยัดพลังงาน, บรรจุภ ัณฑ, สารที่เปนอันตราย, นํ้าหนัก, การ
รีไซเคิลและการกําจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใชงาน

เครื่อ งโกนหนวดไฟฟาแบบแหงและเปยก
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รายละเอียดเฉพาะ
ประสิทธิภาพการโกน
ระบบ Contour-following: GyroFlex 2D contour
following
ระบบการโกน: ระบบ DualPrecision, เทคโนโลยีระบบ
Super Lift & Cut
นุมนวลตอผิว:
SkinGlide
จัดแตงทรง: อุปกรณแบบคลิกออนโยนตอผิว

ใชงานงาย
การชารจ: 1 ชั่วโมง, ชารจ ใหมได, ชารจ ไฟรวดเร็วเพียง 3 นาที
ตอการโกน 1 ครั้ง
เวลาในการโกน: สูงถึง 50 นาที
จอแสดงผล: แสดงระดับแบตเตอรี่ 2 ระดับ, ตัวแสดงการชารจ
แบตเตอรี่เต็ม, เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่ออน, ไฟแสดงการ
ชารจ , สัญลักษณแสดงการชารจ ไฟรวดเร็ว
การทําความสะอาด: ลางทําความสะอาดได
การออกแบบ
การตกแตง: วงแหวนตกแตงโครเมียมขัด
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