
 

เคร่ืองโกนขนไฟฟาเปยก

และแหง

Shaver series 5000

  ระบบใบมดี MultiPrecision

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

SmartClean System

 

S5380/26 การโกนหนวดแบบปกปองผวิ แบบเปยกหรือแหง
ปกปองดกีวา 10 เทาเม่ือเทยีบกบัใบมีดทั่วไป*

เคร่ืองโกนหนวด Shaver Series 5000 ชวยปกปองผวิขณะที่คุณเพลดิเพลนิกบัการโกนหนวดที่เตมิความสดชื่น

ระบบใบมีด MultiPrecision ที่มีหวัโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดไดอยางนุมนวล ทั้งยงัถกูออกแบบมา

เพื่อปกปองผวิของคุณอกีดวย

ผลลพัธท่ีสะดวกสบายและแนบสนิท

หวัโกนแบบโคงมนไดรับการออกแบบมาเพ่ือปกปองผวิ

หวัโกน Flex 5 ทศิทางเพ่ือการโกนที่แนบสนทิที่รวดเร็ว

ดงึเสนขนข้ึนเพ่ือตดัเสนขนที่ยาว และส้ันไดอยางรวดเร็ว

โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดช่ืนAquatec

ดงึเสนขนข้ึนเพ่ือการตดัที่แนบสนทิยิ่งข้ึน

การโกนหนวดท่ีแสนสบาย

โกนผานเคราที่หนาดวยพลงัที่แรงกวา 10%

ใชงานงาย

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

ไฟแสดงระดบัแบตเตอร่ี 3 ระดบัและระบบลอ็คสําหรับพกพา

ไดประโยชนสดุคุมจากเครื่องโกนหนวดของคณุ

เคร่ืองกนัขนแบบคลกิสําหรับการเลม็หนวดและจอนที่ดเียี่ยม

ดแูลเคร่ืองโกนหนวดของคุณใหเหมือนใหมดวย SmartClean
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ไฮไลต

ระบบปองกนัผวิหนัง

โกนไดอยางเกลี้ยงเกลาโดยไมถกูบาด ระบบใบมีด

MultiPrecision ที่มีหวัโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดได

อยางนุมนวล ทั้งยงัชวยปกปองผวิของคุณ

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

หวัโกน Flex 5 ทศิทางซึ่งเคลื่อนไหวไดอยางอสิระ 5 รูปแบบจะ

ชวยใหคุณโกนไดอยางแนบสนทิ เพ่ือการโกนที่รวดเร็วและ

เกลี้ยงเกลา แมวาจะเปนบริเวณคอหรือบริเวณกราม

Turbo Mode

โกนผานเคราสวนที่หนาไดอยางรวดเร็วดวยพลงัที่เพ่ิมข้ึนเปน

พิเศษ 10% เม่ือคุณใชงานในโหมด Turbo

ระบบใบมดี MultiPrecision

โกนหนวดไดรวดเร็วและเกลี้ยงเกลา ระบบใบมีด

MultiPrecision จะชวยดงึและตดัเสนขน รวมถงึโคนหนวด

ทั้งหมดไดดวยการเคลื่อนใบมีดเพียงสองสามคร้ัง

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลอืกวิธกีารโกนที่คุณช่ืนชอบ คุณสามารถเลอืกการโกนแบบแหง

และสบายที่ทาํไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลอืกการโกนแบบเปยก

ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซลี Aquatec แบบเปยกและ

แหง

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

คุณจะมีเวลาในการใชงานนานกวา 50 นาท ีซึ่งสามารถโกนได

ประมาณ 17 คร้ังตอการชารจ 1 ช่ัวโมง เคร่ืองโกนหนวดนี้

ทาํงานในโหมดไรสายเทานั้น

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

โกนไดนานข้ึนในทกุการชารจ เนื่องจากมีแบตเตอร่ีลเิธยีม

ไอออนอนัทรงพลงัที่ชวยประหยดัพลงังานและใชงานไดยาวนาน

เพียงใชเวลาชารจแค 5 นาท ีคุณกจ็ะมีพลงังานเพียงพอที่จะใช

ในการโกนหนึ่งคร้ัง

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

กดเพ่ือแนบเคร่ืองกนัขน Precision ที่ออนโยนตอผวิเพ่ือตกแตง

รูปลกัษณของคุณเปนข้ันตอนสุดทาย ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับ

การเลม็จอนและคงสภาพหนวดของคุณ

SmartClean System

ทนัททีี่กดปุม SmartClean จะทาํความสะอาด หลอลื่น และ

ชารจเคร่ืองโกนหนวด เพ่ือใหทาํงานไดมีประสิทธภิาพดทีี่สุด

ตลอดเวลา

จอแสดงผล LED

จอแสดงผลที่ทนัสมัยจะแสดงขอมูลตางๆ เพ่ือใหคุณสามารถใช

ประโยชนจากเคร่ืองโกนหนวดไดสูงสุด: - สัญลกัษณแสดง

แบตเตอร่ี 3 ระดบั - สัญลกัษณแสดงการทาํความสะอาด -

สัญลกัษณแสดงแบตเตอร่ีออน - สัญลกัษณเตอืนการเปลี่ยนหวั

โกน - สัญลกัษณการลอ็คสําหรับพกพา
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

ระบบการโกน: ระบบใบมีด MultiPrecision, ระบบ Super

Lift & Cut

ระบบ Contour-following: หวัโกน Flex 5 ทศิทาง

นุมนวลตอผวิ: AquaTec แบบเปยกและแหง, ระบบปองกนั

ผวิหนงั

Turbo Mode: โกนดวยพลงัการโกนพิเศษ 10%

อปุกรณเสรมิ

SmartClean: ทาํความสะอาด, ชารจ, หลอลื่น, ตลบัทาํความ

สะอาด (ใหมาพรอม)

SmartClick: ที่กนัจอน

กระเปา: กระเปาพกพา

ใชงานงาย

จอแสดงผล: แสดงระดบัแบตเตอร่ี 3 ระดบั, เคร่ืองหมายแสดง

แบตเตอร่ีออน, ไฟแสดงการชารจแบตเตอร่ี, สัญญาณแสดงการ

ทาํความสะอาด, สัญญาณเตอืนการเปลี่ยนหวัโกน, สัญญาณ

ระบบลอ็คสําหรับพกพา

การทําความสะอาด:

สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด

การใชงาน: ถอดปลั๊กกอนใชงาน

การออกแบบ

ท่ีจบั: ดามจบัออกแบบตามหลกัสรีระศาสตร

ส:ี สีฟาบลวูอเตอร - สีเงนิซปุเปอรโนวาซลิเวอร

กาํลงัไฟ

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

ประเภทแบตเตอรี่: ลเิธยีมไอออน

เวลาในการใชงาน: 50 นาท ี- การใชงาน 17 คร้ัง

การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, ชารจไฟรวดเร็วเพียง 5

นาทตีอการโกน 1 คร้ัง

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ:

9 วัตต

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.1 วัตต

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ใช

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย SH50

* ปกปองดกีวา 10 เทาเม่ือเทยีบกบัใบมีดทั่วไป - ผานการทดสอบในประเทศ

เยอรมน  ีป 2015 หลงัปลอยใหเครื่องปรบัเขากบัสภาพอากาศเปนเวลา 21 วัน
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