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Shaver series 9000
ใบมีด V-Track Precision
ใชงานไรสาย 50 นาทีตอการชารจ 1
ชม.

อุปกรณตกแตงเครา SmartClick

สมบูรณแบบทุกขั้นตอน

โกนเสนขนไดมากขึ้นอีก 20% ในการเคลื่อนครั้งเดียว
S9511/41

เครื่องโกนหนวด 9000 เปนเครื่องโกนหนวดที่ทันสมัยที่สุดของเราเทาที่เคยมีมา เทคโนโลยี Contour Detect
อันเปนเอกลักษณช วยใหคุณสามารถโกนขนในทุกพื้นผิวบนใบหนาของคุณไดอยางนาทึ่ง และระบบ V-Track
ชวยจัดเสนขนใหอยูใ นตําแหนงที่สามารถโกนไดดีที่สุดเพื่อผลลัพธที่ใ กลเคียงกับที่คุณตองการมากที่สุด
การออกแบบเพื่อความสมบูร ณแบบ
ใบมีดนําเสนขนไปยังตําแหนงที่โกนไดแนบสนิทอยางสมบูรณแบบ
หัวโกนยืดหยุน 8 ทิศทาง เพื่อผลลัพธที่ยอดเยี่ยม
การโกนหนวดที่แสนสบาย
ดึงเสนขนขึ้นเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น
ปรับแตงความนุมนวลในการโกนผานการตั้งคาที่มีใหเลือกถึงสามแบบ
โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดชื่นAquatec
ไดมากกวาการโกนหนวด
อุปกรณตกแตงเคราแบบคลิก พรอมการตั้งคาความยาว 5 ระดับ
ใชงานงาย
ไอคอนที่ทันสมัยชวยใหสามารถใชงานฟงกชันตางๆ ไดงาย
โกนแบบไรสายไดนานถึง 50 นาที หลังจากชารจ เพียง 1 ชั่วโมงเทานั้น
รับประกัน 2 ป
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ไฮไลต
ระบบใบมีด V-Track Precision

โกนไดแนบสนิทดวยใบมีด V-Track Precision จะนําเสนขน
แตละเสนไปสูตําแหนงการตัดที่ดีที่สุด ไมเวนแมแตเสนที่เอนราบ
กับผิวหรือในระดับความยาวที่แตกตางกัน สามารถโกนขนไดใกล
โคนเสนขนมากขึ้น 30% ในการเคลื่อนไหวที่นอยครั้งกวา จึง
เปนการรักษาสภาพผิวของคุณใหอยูในสภาพที่ดี
หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

เคลื่อนที่ไปตามสวนโคงของใบหนาและลําคอไดอยางแนบสนิท
ดวยหัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง คุณจะโกนขนไดมาก
ขึ้น 20% ทุกครั้งที่เคลื่อนผาน เพื่อการโกนหนวดที่หมดจดและ
เกลี้ยงเกลา
ระบบ Super Lift & Cut

โกนไดแนบสนิทยิ่งขึ้นดวยระบบ Super Lift & Cut ที่มีใบมีด
แฝด ใบมีดแรกจะดึงเสนขนแตละเสน ขณะที่ใบมีดที่สองจะตัด
เสนขนใตระดับผิวหนังอยางงายดายเพื่อผลลัพธที่เนียนเรียบ

ระบบตั้งคาความนุมนวลในการโกนที่เ หมาะกับสภาพผิว

ระบบตั้งคาความนุมนวลในการโกนที่เ หมาะกับสภาพผิว
ของคุณ

ปรับแตงความนุมนวลในการโกนระหวาง 3 โหมดตามความ
ตองการของคุณ: บอบบาง – สําหรับผิวบอบบางที่ตองการการ
โกนที่นุมนวลแตสะอาดหมดจด ปกติ – สําหรับการโกนที่หมดจด
เปนประจําทุกวัน รวดเร็ว – สําหรับการโดนที่รวดเร็วและ
ประหยัดเวลา

สัญญาณไฟ LED 5 ระดับ

จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงขอมูลตางๆ เพื่อใหคุณสามารถใช
ประโยชนจ ากเครื่องโกนหนวดไดสูงสุด: - สัญลักษณแสดง
แบตเตอรี่ 5 ระดับ - สัญลักษณแสดงการทําความสะอาด สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่ออน - สัญลักษณเตือนการเปลี่ยนหัว
โกน

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลือกวิธ ีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแหง
และสบายที่ทําไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปยก
ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซีล Aquatec แบบเปยกและ
แหง
อุปกรณตกแตงเครา SmartClick

เปลี่ยนรูปลักษณของคุณใหโดดเดนดวยอุปกรณตกแตงเครา
SmartClick เลือกตั้งคาความยาวได 5 ระดับ ตั้งแตการโกนเพื่อ
ใหมีเคราเสนสั้นเปนตอ ไปจนถึงการโกนเพื่อใหมีหนวดเครา
สั้นๆ ที่เล็มอยางเรียบรอย มีปลายใบมีดที่โคงมนและหวีกันที่
ออกแบบมาเพื่อปองกันการระคายเคืองตอผิว

iF DESIGN AWARD 2015
Shaver series 9000ความแมนยํา การควบคุม และการเขาถึงงาย
เปนคุณสมบัติหลักของเครื่องโกน 9000 ระบบ V-Track ชวยจัด
เสนขนใหอยูในตําแหนงที่สามารถโกนไดดีที่สุดเพื่อผลลัพธที่
ใกลเคียงกับที่คุณตองการมากที่สุด ในขณะที่หัวโกน 8 ทิศทาง
อันยืดหยุนจะชวยใหโกนขนไดมากขึ้นเพื่อการโกนที่สะอาดใน
เพียงไมกี่ครั้ง ซีล “Aquatec แบบเปยกและแหง” ของเครื่อง
โกนทําใหมีการโกนแบบแหงที่สะดวกสบายหรือการโกนแบบ
เปยกที่ใหความสดชื่นโดยการใชเจลหรือโฟมโกนหนวดเพื่อความ
ละมุนตอผิวเปนพิเศษ

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
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รายละเอียดเฉพาะ
ประสิทธิภาพการโกน
ระบบการโกน: ระบบใบมีด V-Track Precision, ระบบ
Super Lift & Cut
ระบบ Contour-following: หัวโกน ContourDetect 8
ทิศทาง
นุมนวลตอผิว: AquaTec แบบเปยกและแหง
ระบบตั้งคาความนุมนวลในการโกนใหเ หมาะกับสภาพผิว
ของคุณ: การตั้งคานุมนวล-ปกติ-เร็ว
อุปกรณเ สริม
SmartClick: อุปกรณตกแตงเครา
กระเปา: กระเปาพกพา

ใชงานงาย
จอแสดงผล: แสดงระดับแบตเตอรี่ 5 ระดับ, สัญญาณแสดงการ
ทําความสะอาด, เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่ออน, สัญญาณเตือน
การเปลี่ยนหัวโกน, สัญญาณระบบล็อคสําหรับพกพา
การทําความสะอาด: สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด

การชารจ: ชารจ เปนเวลา 1 ชั่วโมง สําหรับใชงาน 50 นาที,
การชารจ ดวนสําหรับการโกน 1 ครั้ง
ระบบเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ: 100-240 V
การใชกระแสไฟฟาสูงสุด:
9 วัตต
พลังงานขณะสแตนดบาย: 0.1 วัตต

การออกแบบ
สี: คาราเมลเขม
ที่จับ: ดามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร

บริการ
รับประกัน 2 ป: ใช
หัวโกนสําหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปดวย SH90

กําลังไฟ
ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมไอออน
เวลาในการใชงาน: 50 นาที - การใชงาน 17 ครั้ง
การชารจ: ชารจ เปนเวลา 1 ชั่วโมง สําหรับใชงาน 50 นาที,
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