
 

เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ

แหงและเปยก

Shaver series 9000

SensoTouch

  UltraTrack และ GyroFlex 3D

ใชงานไรสาย 60 นาที/การชารจ 1 ชม.

ระบบ Jet Clean System

 

RQ1295/23 สมัผสัประสบการณใหมกบัการใชเคร่ืองโกนหนวด
ดวยระบบ GyroFlex 3D

เคร่ืองโกนหนวดที่ลํ้าหนาที่สุดของเราในขณะนี้ เคร่ืองโกนหนวด Philips SensoTouch 3D RQ1295CC 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

อปุกรณตกแตงเคราแบบคลกิ พรอมการตั้งคาความยาว 5 ระดบั

ใหทุกวนัของคณุเหมอืนใชท่ีโกนใหม

ระบบ Jet Clean+ ทาํความสะอาด, หลอลื่นและชารจเคร่ืองโกนหนวด
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ไฮไลต

ระบบ Jet Clean+ system

ระบบ Jet Clean+ ทาํความสะอาด หลอลื่นใบมีดและชารจไฟ

แบตเตอร่ี และชารจแบตเตอร่ีหลงัการใชงานทกุคร้ัง ระบบนี้มี

การตั้งคาทาํความสะอาด 3 แบบ: อตัโนมัตสํิาหรับการใชงาน

ปกต,ิ ECO สําหรับประหยดัพลงังานลง 40%, และทาํความ

สะอาดอยางทั่วถงึสําหรับการทาํความสะอาดลกึลํ้าเปนพิเศษ

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

ท่ีจบักนัลื่น

ที่จบักนัลื่นของเคร่ืองโกนหนวดออกแบบตามสรีรศาสตรมีการ

เคลอืบผวิเพ่ือปองกนัการลื่น เพ่ือควบคุมการโกนหนวดไดอยาง

แมนยาํ

ท่ีกนัจอน

ระบบที่เลม็หนวดที่แมนยาํและออนโยนตอผวิถกูสรางข้ึนมาเพ่ือ

หลกีเลี่ยงการสัมผสักบัผวิหนงัอยางไมจาํเปน ใชงานงายเหมาะ

อยางยิ่งสําหรับการกนัจอนและหนวดเครา

อปุกรณเช่ือมตออปุกรณตกแตงเครา

อปุกรณตกแตงเคราแบบ Click-on ที่เปนมิตรตอผวิหนงัเพ่ือการ

ตกแตงใบหนาที่หลากหลายสไตลยิ่งข้ึน: ตั้งแตเคราขนาด 0.5

มม. เปนเวลา 3 วัน จนถงึเคราส้ันขนาด 5 มม. ; ปลายโคงมน

และหวีที่ปรับความยาวได เพ่ือปองกนัการระคายเคืองผวิ
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

ระบบ Contour-following: GyroFlex 3D contour

following

ระบบการโกน: หวัโกน UltraTrack, หวัโกน Speed XL,

เทคโนโลย ีSuper Lift & Cut ที่จดสิทธบิตัรแลว

จดัแตงทรง:

อปุกรณเช่ือมตออปุกรณตกแตงเครา

นุมนวลตอผวิ: SkinGlide

ใชงานงาย

การชารจ: 1 ช่ัวโมง, ชารจใหมได, ไรสาย, การชารจไฟอยาง

รวดเร็ว

เวลาในการโกน: สูงถงึ 20 วัน

จอแสดงผล: การควบคุมหนาจอสัมผสั, แสดงแบตเตอร่ีเปน

ตวัเลข, เคร่ืองหมายแสดงแบตเตอร่ีออน, ไฟแสดงการชารจ,

สัญญาณแสดงการทาํความสะอาด, สัญญาณเตอืนการเปลี่ยนหวั

โกน

ท้ังแบบเปยกและแหง: ระบบดดูฝุนแบบแหงและเปยก, Jet

ท้ังแบบเปยกและแหง: ระบบดดูฝุนแบบแหงและเปยก, Jet

Clean

การทําความสะอาด: ลางทาํความสะอาดได

Jet Clean+:

การตั้งคาการทาํความสะอาด 3 แบบ, อตัโนมัต,ิ ทาํความสะอาด,

หลอลื่นและชารจ, ทาํความสะอาดอยางทั่วถงึ, ประหยดัไฟ

การออกแบบ

ท่ีจบั: ดามจบัเพรียวบาง, ที่จบักนัลื่น, ดามจบักนัลื่น

การตกแตง: เฟรมเหลก็ทั้งหมด, จอแสดงผล LED

ส:ี สีดาํ

อปุกรณเสรมิ

ขาตั้ง: แทนวางสําหรับชารจแบบพับเกบ็ได

กระเปา: กระเปาใสดไีซนหรู

การบํารงุรกัษา: แปรงสําหรับทาํความสะอาด, ฝาครอบปองกนั

ระบบ Jet Clean System: ผานการรับรอง

ระบบ Jet Clean System: ผานการรับรอง

Jet Clean+: การตั้งคาการทาํความสะอาด 3 แบบ, อตัโนมัต,ิ

ทาํความสะอาดอยางทั่วถงึ, ประหยดัไฟ

อปุกรณตกแตงเคราแบบ Click-on:

ผานการรับรอง

กระเปาสาํหรบัใสพกพา ดไีซนหร :ู ผานการรับรอง

กาํลงัไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

เวลาในการใชงาน: 60 นาที

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.15 วัตต

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ: 5,4 วัตต

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ผานการรับรอง

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย RQ12
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