
 

 

Philips Shaver series 9000
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ
แหงและเปยก

เซ็นเซอรการดปองกันแรงกด
ใบมีด Dual SteelPrecision
ผานการทดสอบทางผิวหนัง
หัวโกน 360-D Flexing

S9982/50
ความเรียบเนียนที่เหนือกวา* ความสบายผิวในแบบของคุณ

ดวยเทคโนโลยี SkinIQ
เครื่องโกนหนวดท่ีชาญฉลาดท่ีสุดท่ีขับเคล่ือนโดย A.I ชวยใหคุณรูสึกสบายผิวอยางไมนาเช่ือ 
รับขอเสนอแนะเก่ียวกับแรงกดในการโกนเพ่ือปกป องผิวของคุณ ในขณะท่ีตัดผมใหเรียบเนียนย่ิงข ึ้น 
แมกระท่ังเคราอายุ 5 วัน โดยจะสัมผัส นําทาง และปรับใหเขากับใบหนาท่ีเปนเอกลักษณของคุณ

เพื่อการโกนที่สะดวก
• หนาจอ OLED สําหรับ SkinIQ แบบไดนามิกและการแจงเตือนเครื่องโกนหนวด
• พ็อดทําความสะอาดทรงพลังสําหรับการบํารุงรักษาและสุขอนามัย
• โกนได 60 นาทีจากการชารจ 1 ช่ัวโมง
• เลือกไดทั้งการโกนแบบแหงที่สะดวกหรือแบบเปยกเพื่อความสดช่ืน
• แมกระทั่งการจัดทรงหนวดและกันจอน
เทคโนโลยี SkinIQ
• ชวยใหคุณโกนหนวดดวยแรงกดที่เหมาะสมที่สุด
• ปรับใหเขากับหนวดเคราของคุณเพื่อการโกนที่ง ายดาย
• ฝกฝนเทคนิคของคุณดวยแอป Philips GroomTribe
• ชวยใหคุณมีเทคนิคที่ดีขึ้นดวยขั้นตอนที่นอยลง
โกนหนวดไดแนบสนิท
• เคลื่อนไปตามความโคงมนของรูปหนาของคุณ
• ความแมนยําขั้นสูงเพื่อการโกนที่แนบสนิทยิ่งข ึ้น*
• โกนลื่นไหลเพื่อการปกปองผิวที่ดียิ่งขึ้น



 เซ็นเซอรการดปองกันแรงกด

การใชแรงกดที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญสําหรับค
วามแนบสนิทและการปกปองผิว 
เซ็นเซอรขั้นสูงในเคร่ืองโกนหนวดจะอานแรงก
ดที่คุณใช 
และนวัตกรรมสัญญาณไฟจะแสดงขึ้นเมื่อคุณก
ดแรงเกินไปหรือนอยเกินไป 
เพื่อใหการโกนหนวดที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ใบมีด Dual SteelPrecision

ดวยการตัดสูงสุด 150,000 ครั้งตอนาที ใบมีด 
Dual SteelPrecision สามารถโกนไดเกลี้ยงเกลา 
ใบมีดประสิทธิภาพสูง 72 
เลมสามารถลับคมในตัวและผลิตในยุโรป

การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกปอง

การเคลือบปองกันอยูระหวางหัวโกนกับผิวหนัง
ของคุณ ทําจากไมโครสเฟยรมากถึง 2,000 
ชิ้นเคลือบทุกตารางมิลลิเมตร 
ลดการระคายเคืองโดยลดการเสียดสีกับผิวหนัง 
25%***

เซนเซอร Power Adapt

เซนเซอรตรวจจับหนวดเคราอัจฉริยะจะอานคว
ามหนาแนนของเสนขน 500 ครั้งตอวินาที 
เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโ
กนหนวดที่งายดายและนุมนวล

เซนเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะติดตา
มการโกนของคุณและนําคุณไปสูเทคนิคที่มีปร
ะสิทธิภาพมากขึ้นผานแอป GroomTribe 
ของเรา 
หลังจากโกนไดเพียงสามครั้งผูชายสวนใหญจะ
มีเทคนิคการโกนที่ดีขึ้นเพื่อจํานวนรอบที่ลดลง*
*

หัวโกน 360-D Flexing

เครื่องโกนหนวดไฟฟา Philips 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหเคลื่อนไปตามควา
มโคงมนของรูปหนาของคุณ 
มีหัวโกนที่ยืดหยุนไดเต็มที่ซึ่งหมุนได 360° 
เพื่อการโกนที่ทั่วถึงและสะดวกสบาย

หนาจอ OLED ขั้นสูง

เครื่องโกนหนวด Philips 
เครื่องแรกที่มีจอแสดงผล OLED แบบไดนามิก 
เผยใหเห็นทุกคุณสมบัติของเครื่องโกนหนวดแล
ะการแจงเตือนดวยภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดและ
ลื่นไหล 
อินเทอรเฟซที่ใชงานงายพรอมคําแนะนํา 
SkinIQ สถานะแบตเตอร่ี 
คําแนะนําในการทําความสะอาด และอื่นๆ

พ็อด Quick Clean แบบไรสาย

มีประสิทธิภาพมากกวาการทําความสะอาดดวย
น้ําถึง 10 เทา**** 
พ็อดทําความสะอาดอันทรงพลังจะทําความสะอ
าดและหลอลื่นเครื่องโกนหนวดของคุณไดอยาง
ทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาที 
ชวยรักษาประสิทธิภาพของเครื่องโกนหนวดแล
ะเพิ่มสุขอนามัย

ที่กันจอน

โกนหนวดและกันจอนของคุณดวยเคร่ืองเล็มหน
วดแบบปอปอัพ 
และเติมเต็มลุคของคุณไดอยางงายดาย
S9982/50

ไฮไลต
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การออกแบบ
• สี: ไอซบลู
• จอแสดงผล: หนาจอ OLED ขั้นสูง, 

คําแนะนําแรงดัน, ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่, 
ไฟแสดงสถานะการควบคุมการเคลื่อนไหว, 
ระบบล็อคสําหรับพกพา

• Contour Following: หัวโกน 360-D Flexing
• ระบบการโกน: ใบมีด Dual SteelPrecision
• การบํารุงรักษา: แปรงสําหรับทําความสะอาด
• เทคโนโลยี SkinIQ: เซ็นเซอรการดปองกันแรงกด, 

การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกปอง, 
เซนเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว, เซนเซอร Power 
Adapt

ใชงานงาย
• ทั้งแบบเปยกและแหง: ใชไดทั้งแบบเปยกและแห ง
• ที่จับ: ที่จับทําจากยาง
• การทําความสะอาด: เปดดวยปุมเดียว, 

สามารถลางน้ําไดทั้งหมด
กําลังไฟ
• ระบบเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ: 100-240 V
• พ็อด Quick Clean: มี, พรอมตลับ 1 ตลับ
• ที่เล็มหนวดแบบปอปอัพในตัวเครื่อง
• การพกพาและการจัดเก็บ: กลองเก็บสําหรับเดินทาง

กําลังไฟ
• การชารจ: ชารจไฟจนเต็ม 1 ช่ัวโมง, 

ชารจไฟรวดเร็วใน 5 นาที
• รับประกัน 2 ป
• เวลาในการใชงาน: 60 นาที
• ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion
• การใชกระแสไฟฟาสูงสุด: 9 W
• หัวโกน: แบบเหลี่ยม
ซอฟตแวร
• แอปพลิเคชัน: GroomTribe, เช่ือมตอผาน 

Bluetooth ®

ซอฟตแวร
• อัพเดตซอฟตแวร: Philips 

มอบการอัปเดตซอฟตแวรที่เกี่ยวของเปนระยะเวลา 
2 ปหลังจากวันที่ซื้อ

บริการ
• หัวโกนสําหรับเปลี่ยน SH91: เปลี่ยนทุก ๆ 2 ปดวย 

SH91
ซอฟตแวร
• ความเขากันไดกับสมารทโฟน: iPhone และอุปกรณ 

Android ™
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบแหงและเปยก
เซ็นเซอรการดปองกันแรงกด ใบมีด Dual SteelPrecision, ผานการทดสอบทางผิวหนัง, หัวโกน 360-D Flexing

* เทียบกับ Philips Series S9000 รุนกอน
* * อางอิงตามผูใช Philips Series S7000 และ GroomTribe 

แอปพลิเคชัน ในป 2019
* * * เม่ือเทียบกับวัสดุท่ีไมเคลือบ
* * * * 

เปรียบเทียบเศษวัสดุท่ีใชในการโกนหลังจากใชน้ํายาทําความสะอาดกั
บน้ําในตลับ

http://www.philips.com

