Philips Shaver series 5000
เครื่องโกนขนไฟฟาเปยกแ
ละแหง

การโกนหนวดแบบปกปองผิว แบบเปยกหรือแหง
ระบบใบมีด MultiPrecision
หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
เครื่องกันขน SmartClick Precision
SmartClean System

ปกปองดีกวา 10 เทาเมื่อเทียบกับใบมีดทั่วไป*
เครื่องโกนหนวด Shaver Series 5000
ชวยปกปองผิวขณะที่คุณเพลิดเพลินกับการโกนหนวดที่เติมความสดชื่น ระบบใบมีด MultiPrecision
ที่มีหัวโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดไดอยางนุมนวล ทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อปกปองผิวของคุณอีกดวย
ใชงานงาย
• โกนหนวดแบบไรสายไดนานถึง 50 นาที
• เวลาชารจ 1 ชั่วโมง
• ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 3 ระดับและระบบล็อคสําหรับพกพา
การโกนหนวดที่แสนสบาย
• โกนผานเคราที่หนาดวยพลังที่แรงกวา 10%

S5380/26

ผลลัพธท่ีสะดวกสบายและแนบสนิท
• หัวโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดไดอยางนุมนวล ทั้งยังชวยปกปองผิวของคุณ
• หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว
• โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดชื่นAquatec
• ดึงเสนขนขึ้นเพื่อตัดเสนขนที่ยาว และสั้นไดอยางรวดเร็ว
• ดึงเสนขนขึ้นเพื่อการตัดที่แนบสนิทยิ่งขึ้น
ไดประโยชนสุดคุมจากเครื่องโกนหนวดของคุณ
• เครื่องกันขนแบบคลิกสําหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม
• ดูแลเครื่องโกนหนวดของคุณใหเหมือนใหมดวย SmartClean
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เครื่องโกนขนไฟฟาเปยกและแหง
ระบบใบมีด MultiPrecision หัวโกน Flex 5 ทิศทาง, เครื่องกันขน SmartClick Precision, SmartClean System

ไฮไลต
ระบบปองกันผิวหนัง

ระบบใบมีด MultiPrecision

เวลาชารจ 1 ชั่วโมง

โกนไดอยางเกลี้ยงเกลาโดยไมถูกบาด
ระบบใบมีด MultiPrecision
ที่มีหัวโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดไดอ
ยางนุมนวล ทั้งยังชวยปกปองผิวของคุณ

โกนหนวดไดรวดเร็วและเกลี้ยงเกลา
ระบบใบมีด MultiPrecision
จะชวยดึงและตัดเสนขน
รวมถึงโคนหนวดทั้งหมดไดดวยการเคลื่อนใบมีด
เพียงสองสามครั้ง

โกนไดนานขึ้นในทุกการชารจ
เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่
ชวยประหยัดพลังงานและใชงานไดยาวนาน
เพียงใชเวลาชารจแค 5 นาที
คุณก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะใชในการโกนหนึ่
งครั้ง

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
Aquatec แบบเปยกและแหง

เครื่องกันขน SmartClick Precision

หัวโกน Flex 5
ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ 5
รูปแบบจะชวยใหคุณโกนไดอยางแนบสนิท
เพื่อการโกนที่รวดเร็วและเกลี้ยงเกลา
แมวาจะเปนบริเวณคอหรือบริเวณกราม
Turbo Mode

โกนผานเคราสวนที่หนาไดอยางรวดเร็วดวยพลัง
ที่เพิ่มขึ้นเปนพิเศษ 10% เมื่อคุณใชงานในโหมด
Turbo

เลือกวิธีการโกนที่คุณชื่นชอบ
คุณสามารถเลือกการโกนแบบแหงและสบายที่
ทําไดอยางรวดเร็ว
หรือจะเลือกการโกนแบบเปยกดวยเจลหรือโฟม
ระหวางอาบน้ํา ดวยซีล Aquatec
แบบเปยกและแหง

กดเพื่อแนบเครื่องกันขน Precision
ที่ออนโยนตอผิวเพื่อตกแตงรูปลักษณของคุณเ
ปนขั้นตอนสุดทาย
ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับการเล็มจอนและคงสภ
าพหนวดของคุณ

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถึง 50 นาที

SmartClean System

คุณจะมีเวลาในการใชงานนานกวา 50 นาที
ซึ่งสามารถโกนไดประมาณ 17 ครั้งตอการชารจ
1 ชั่วโมง
เครื่องโกนหนวดนี้ทํางานในโหมดไรสายเทานั้น

ทันทีที่กดปุม SmartClean จะทําความสะอาด
หลอลื่น และชารจเครื่องโกนหนวด
เพื่อใหทํางานไดมีประสิทธิภาพดีที่สุดตลอดเวล
า
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เครื่องโกนขนไฟฟาเปยกและแหง
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รายละเอียดเฉพาะ
กําลังไฟ
• ระบบเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ: 100-240 V
• SkinComfort: AquaTec แบบเปยกและแหง, ระบบ
SkinProtection
• การชารจ: ชารจไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง,
ชารจไฟรวดเร็วเพียง 5 นาทีตอการโกน 1 ครั้ง
• ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมไอออน
• จอแสดงผล: แสดงระดับแบตเตอรี่ 3 ระดับ,
เครื่องหมายแสดงแบตเตอรี่ออน,
ไฟแสดงการชารจแบตเตอรี่,
สัญญาณแสดงการทําความสะอาด,
สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน,
สัญญาณระบบล็อคสําหรับพกพา
• ที่จับ: ดามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร
• เวลาในการใชงาน: 50 นาที - การใชงาน 17 ครั้ง
• กระเปา: กระเปาพกพา

• ระบบการโกน: ระบบใบมีด MultiPrecision, ระบบ
Super Lift & Cut
• Contour Following: หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
• สี: สีฟาบลูวอเตอร - สีเงินซุปเปอรโนวาซิลเวอร
• การทําความสะอาด: สามารถลางน้ําไดท้ังหมด
• SmartClick: ที่กันจอน
• พลังงานขณะสแตนดบาย: 0.1 W
• SmartClean: ทําความสะอาด, ชารจ, หลอลื่น,
ตลับทําความสะอาด (ใหมาพรอม)
• การใชงาน: ถอดปลั๊กกอนใชงาน
• การใชกระแสไฟฟาสูงสุด: 9 W
• Turbo Mode: โกนดวยพลังการโกนพิเศษ 10%

บริการ
• รับประกัน 2 ป
• หัวโกนสําหรับเปลี่ยน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปดวย SH50
•
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