
 

เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ

แหงและเปยก

SensoTouch 3D

 

หวัโกน UltraTrack

ที่กันขนติดต้ังในตัว

60 นาที

 

RQ1280CC

SensoTouch 3D - สมัผัสประสบการณการโกนที่ยอดเย่ียม

มีระบบ GyroFlex 3D

เคร่ืองโกนหนวดที่ลํ้าหนาที่สุดของเราในขณะนี้ เคร่ืองโกนหนวดไฟฟา Philips SensoTouch 3D RQ1280 ให

คุณสัมผสัประสบการณการโกนหนวดที่พเิศษสุด ระบบ GyroFlex 3D จะเคลื่อนไปตามทกุสวนโคงของใบหนา

และดวยการเคลื่อนที่เพยีงสองสามคร้ังของหวัโกน UltraTrack ชวยใหคุณโกนหนวดทกุเสนไดอยางเกลี้ยงเกลา

เคลื่อนไปตามความโคงมนของรปูหนาท่ีแตกตางกนั

ระบบ GyroFlex 3D ของ Philips ปรับหวัโกนใหแนบสนทิไปกบัสวนโคงมนไดทกุแหง

การโกนหนวดท่ีราบรื่นออนโยน

หวัโกน UltraTrack ที่ยดึเสนขนทกุเสนในการเคลื่อนไหวเพียงสองสามคร้ัง

เคร่ืองโกนหนวด SensoTouch พรอม Super Lift&Cut Action

เครื่องโกนหนวดไฟฟาท่ีดแูลผวิพรรณของคณุ

ซลี Aquatec สําหรับการโกนหนวดแบบแหงและเปยกไดอยางชุมช่ืน เกลี้ยงเกลา

เรียบลื่น, SkinGlide การเสียดสีตํ่าเพ่ือลดอาการระคายเคือง

การโกนหนวดพรอมการควบคมุไดแมนยําและสมบูรณแบบ

ที่จบัที่ออกแบบตามสรีรศาสตรสําหรับการควบคุมไดสมบรูณแบบ

ที่เลม็หนวดที่แมนยาํและออนโยนตอผวิ

ใหทุกวนัของคณุเหมอืนใชท่ีโกนใหม

ระบบ Jet Clean+ ทาํความสะอาด, หลอลื่นและชารจเคร่ืองโกนหนวด



เครื่องโกนหนวดไฟฟาแบบแหงและเปยก
RQ1280/21

ไฮไลต

เครื่องโกนหนวด GyroFlex 3D

หวัโกน GyroFlex 3D ระบบ Contour-Following ของเคร่ือง

โกนหนวด ปรับตามความโคงมนของรูปหนา ลดแรงกดและอาการ

ระคายเคืองผวิ

หัวโกน UltraTrack

การโกนที่โกนไดแนบสนทิกบัผวิชวยลดอาการระคายเคือง หวั

โกนมี 3 แทร็คพิเศษคือ รองสําหรับเสนขนปกต,ิ ชองสําหรับเสน

ขนยาวหรือราบตดิผวิหนงั, และรูสําหรับเสนขนบนใบหนาที่ส้ัน

มาก

ระบบ Super Lift & Cut

ระบบใบมีดแฝดที่อยูในเคร่ืองโกนหนวดไฟฟา Philips ชวยยก

เสนขนเพ่ือใหตดัเสนขนไดงาย แนบสนทิไปกบัผวิ

Aquatec

ซลี Aquatec ของเคร่ืองโกนหนวดไฟฟาใหคุณเลอืกการโกน

หนวดแบบแหงและเปยกไดตามตองการ เลอืกโกนหนวดแบบ

แหงไดเกลี้ยงเกลาหรือการโกนหนวดแบบแหงอยางชุมช่ืนเรียบ

ลื่น หรือใชโฟมเพ่ือใหรูสึกสบายผวิยิ่งข้ึน

SkinGlide

SkinGlide การเสียดสีตํ่าของเคร่ืองโกนหนวดไฟฟา ทาํใหโกน

หนวดไดเรียบลื่น แนบสนทิไปกบัผวิของคุณ

ท่ีจบักนัลื่น

ที่จบักนัลื่นของเคร่ืองโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตรมีการ

เคลอืบผวิเพ่ือปองกนัการลื่น เพ่ือควบคุมการโกนหนวดไดอยาง

แมนยาํ

ระบบ Jet Clean+ system

ระบบ Jet Clean+ ทาํความสะอาด หลอลื่นใบมีดและชารจไฟ

แบตเตอร่ี และชารจแบตเตอร่ีหลงัการใชงานทกุคร้ัง ระบบนี้มี

การตั้งคาทาํความสะอาด 3 แบบ: อตัโนมัตสํิาหรับการใชงาน

ปกต,ิ ECO สําหรับประหยดัพลงังานลง 40%, และทาํความ

สะอาดอยางทั่วถงึสําหรับการทาํความสะอาดลกึลํ้าเปนพิเศษ

ท่ีกนัจอน

ระบบที่เลม็หนวดที่แมนยาํและออนโยนตอผวิถกูสรางข้ึนมาเพ่ือ

หลกีเลี่ยงการสัมผสักบัผวิหนงัอยางไมจาํเปน ใชงานงายเหมาะ

อยางยิ่งสําหรับการกนัจอนและหนวดเครา

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 3D contour

following

ระบบการโกน: หวัโกน UltraTrack, เทคโนโลย ีSuper Lift &

Cut ที่จดสิทธบิตัรแลว, หวัโกน Speed XL

จดัแตงทรง:

ที่เลม็หนวดที่แมนยาํและออนโยนตอผวิ

นุมนวลตอผวิ: SkinGlide

ตดิตั้งงาย

การชารจ: 1 ช่ัวโมง, ชารจใหมได, ไรสาย, การชารจไฟอยาง

รวดเร็ว

เวลาในการโกน: สูงถงึ 20 วัน

จอแสดงผล: แสดงแบตเตอร่ีเปนตวัเลข, เคร่ืองหมายแสดง

แบตเตอร่ีออน, ไฟแสดงการชารจ, ระบบลอ็คสําหรับพกพา,

สัญญาณเตอืนการทาํความสะอาด, สัญญาณไฟเตอืนเม่ือถงึเวลา

เปลี่ยนหวัโกนอนัใหม

ท้ังแบบเปยกและแหง: ระบบดดูฝุนแบบแหงและเปยก, Jet

ท้ังแบบเปยกและแหง: ระบบดดูฝุนแบบแหงและเปยก, Jet

Clean

การทําความสะอาด: ลางทาํความสะอาดได

Jet Clean+:

การตั้งคาการทาํความสะอาด 3 แบบ, อตัโนมัต,ิ ทาํความสะอาด,

หลอลื่นและชารจ, ทาํความสะอาดอยางทั่วถงึ, ประหยดัไฟ

ดไีซน

ท่ีจบั: ดามจบัเพรียวบาง, ที่จบักนัลื่น, ดามจบักนัลื่น

การตกแตง: เฟรมโครเมียม, จอแสดงผล LED

ส:ี สีดาํ

อปุกรณเสรมิ

ขาตั้ง: แทนวางสําหรับชารจแบบพับเกบ็ได

กระเปา: กระเปาใสดไีซนหรู

การบํารงุรกัษา: แปรงสําหรับทาํความสะอาด, ฝาครอบปองกนั

ระบบ Jet Clean System

กระเปาสาํหรบัใสพกพา ดไีซนหรู

กาํลงัไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาในการใชงาน: 60 นาที

แรงดนัไฟฟา: 100-240 V

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0,15 วัตต

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ: 5,4 วัตต

การบรกิาร

รบัประกนั 2 ป

การเปลี่ยนหัวโกน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย RQ12

ขอมลูทางดาน Logistic

ปรมิาณตอกลอง A Box: 2 ช้ิน

EAN: 87-1010352336-9

ขนาด: ยาว 13.6 x กวาง 25.5 x สูง 24.5 ซม.

น้ําหนัก: 1.745 กก.
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