เครื่องโกนหนวดไฟฟาแบบ
แหงและเปยก

SensoTouch 3D

หัวโกน UltraTrack
ที่กันขนติดตั้งในตัว
60 นาที

SensoTouch 3D - สัมผัสประสบการณการโกนที่ยอดเยี่ยม
RQ1280CC

มีระบบ GyroFlex 3D

เครื่องโกนหนวดที่ลํ้าหนาที่สุดของเราในขณะนี้ เครื่องโกนหนวดไฟฟา Philips SensoTouch 3D RQ1280 ให
คุณสัมผัสประสบการณการโกนหนวดที่พิเศษสุด ระบบ GyroFlex 3D จะเคลื่อนไปตามทุกสวนโคงของใบหนา
และดวยการเคลื่อนที่เพียงสองสามครั้งของหัวโกน UltraTrack ชวยใหคุณโกนหนวดทุกเสนไดอยางเกลี้ยงเกลา
เคลื่อนไปตามความโคงมนของรูปหนาที่แตกตางกัน
ระบบ GyroFlex 3D ของ Philips ปรับหัวโกนใหแนบสนิทไปกับสวนโคงมนไดทุกแหง
การโกนหนวดที่ร าบรื่นออนโยน
หัวโกน UltraTrack ที่ยึดเสนขนทุกเสนในการเคลื่อนไหวเพียงสองสามครั้ง
เครื่องโกนหนวด SensoTouch พรอม Super Lift&Cut Action
เครื่องโกนหนวดไฟฟาที่ดูแลผิวพรรณของคุณ
ซีล Aquatec สําหรับการโกนหนวดแบบแหงและเปยกไดอยางชุมชื่น เกลี้ยงเกลา
เรียบลื่น, SkinGlide การเสียดสีตํ่าเพื่อลดอาการระคายเคือง
การโกนหนวดพรอมการควบคุมไดแมนยําและสมบูร ณแบบ
ที่จ ับที่ออกแบบตามสรีรศาสตรสําหรับการควบคุมไดสมบูรณแบบ
ที่เล็มหนวดที่แมนยําและออนโยนตอผิว
ใหทุกวันของคุณเหมือนใชที่โกนใหม
ระบบ Jet Clean+ ทําความสะอาด, หลอลื่นและชารจ เครื่องโกนหนวด
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ไฮไลต
เครื่องโกนหนวด GyroFlex 3D

Aquatec

ระบบ Jet Clean+ system

หัวโกน GyroFlex 3D ระบบ Contour-Following ของเครื่อง
โกนหนวด ปรับตามความโคงมนของรูปหนา ลดแรงกดและอาการ
ระคายเคืองผิว

ซีล Aquatec ของเครื่องโกนหนวดไฟฟาใหคุณเลือกการโกน
หนวดแบบแหงและเปยกไดตามตองการ เลือกโกนหนวดแบบ
แหงไดเกลี้ยงเกลาหรือการโกนหนวดแบบแหงอยางชุมชื่นเรียบ
ลื่น หรือใชโฟมเพื่อใหรูสึกสบายผิวยิ่งขึ้น

ระบบ Jet Clean+ ทําความสะอาด หลอลื่นใบมีดและชารจ ไฟ
แบตเตอรี่ และชารจ แบตเตอรี่หลังการใชงานทุกครั้ง ระบบนี้มี
การตั้งคาทําความสะอาด 3 แบบ: อัตโนมัติสําหรับการใชงาน
ปกติ, ECO สําหรับประหยัดพลังงานลง 40%, และทําความ
สะอาดอยางทั่วถึงสําหรับการทําความสะอาดลึกลํ้าเปนพิเศษ

หัวโกน UltraTrack

การโกนที่โกนไดแนบสนิทกับผิวชวยลดอาการระคายเคือง หัว
โกนมี 3 แทร็คพิเศษคือ รองสําหรับเสนขนปกติ, ชองสําหรับเสน
ขนยาวหรือราบติดผิวหนัง, และรูสําหรับเสนขนบนใบหนาที่สั้น
มาก
ระบบ Super Lift & Cut

ระบบใบมีดแฝดที่อยูในเครื่องโกนหนวดไฟฟา Philips ชวยยก
เสนขนเพื่อใหตัดเสนขนไดงาย แนบสนิทไปกับผิว

SkinGlide

SkinGlide การเสียดสีตํ่าของเครื่องโกนหนวดไฟฟา ทําใหโกน
หนวดไดเรียบลื่น แนบสนิทไปกับผิวของคุณ
ที่จับกันลื่น

ที่จ ับกันลื่นของเครื่องโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตรมีการ
เคลือบผิวเพื่อปองกันการลื่น เพื่อควบคุมการโกนหนวดไดอยาง
แมนยํา

ที่กันจอน

ระบบที่เล็มหนวดที่แมนยําและออนโยนตอผิวถูกสรางขึ้นมาเพื่อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังอยางไมจ ําเปน ใชงานงายเหมาะ
อยางยิ่งสําหรับการกันจอนและหนวดเครา

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 3D contour
following
ระบบการโกน: หัวโกน UltraTrack, เทคโนโลยี Super Lift &
Cut ที่จ ดสิทธิบัตรแลว, หัวโกน Speed XL
จัดแตงทรง:
ที่เล็มหนวดที่แมนยําและออนโยนตอผิว
นุมนวลตอผิว: SkinGlide
ติดตั้งงาย
การชารจ: 1 ชั่วโมง, ชารจ ใหมได, ไรสาย, การชารจ ไฟอยาง
รวดเร็ว
เวลาในการโกน: สูงถึง 20 วัน
จอแสดงผล: แสดงแบตเตอรี่เปนตัวเลข, เครื่องหมายแสดง
แบตเตอรี่ออน, ไฟแสดงการชารจ , ระบบล็อคสําหรับพกพา,
สัญญาณเตือนการทําความสะอาด, สัญญาณไฟเตือนเมื่อถึงเวลา
เปลี่ยนหัวโกนอันใหม
ทั้งแบบเปยกและแหง: ระบบดูดฝุนแบบแหงและเปยก, Jet
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ทั้งแบบเปยกและแหง: ระบบดูดฝุนแบบแหงและเปยก, Jet
Clean
การทําความสะอาด: ลางทําความสะอาดได
Jet Clean+:
การตั้งคาการทําความสะอาด 3 แบบ, อัตโนมัติ, ทําความสะอาด,
หลอลื่นและชารจ , ทําความสะอาดอยางทั่วถึง, ประหยัดไฟ
ดีไซน
ที่จับ: ดามจับเพรียวบาง, ที่จ ับกันลื่น, ดามจับกันลื่น
การตกแตง: เฟรมโครเมียม, จอแสดงผล LED
สี: สีดํา
อุปกรณเ สริม
ขาตั้ง: แทนวางสําหรับชารจ แบบพับเก็บได
กระเปา: กระเปาใสดีไซนหรู
การบํารุงรักษา: แปรงสําหรับทําความสะอาด, ฝาครอบปองกัน
ระบบ Jet Clean System
กระเปาสําหรับใสพกพา ดีไซนหรู

กําลังไฟ
ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
เวลาในการใชงาน: 60 นาที
แรงดันไฟฟา: 100-240 V
พลังงานขณะสแตนดบาย: 0,15 วัตต
การใชกระแสไฟฟาสูงสุด: 5,4 วัตต
การบริการ
รับประกัน 2 ป
การเปลี่ยนหัวโกน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปดวย RQ12
ขอมูลทางดาน Logistic
ปริมาณตอกลอง A Box: 2 ชิ้น
EAN: 87-1010352336-9
ขนาด: ยาว 13.6 x กวาง 25.5 x สูง 24.5 ซม.
นํ้าหนัก: 1.745 กก.

