
 

เคร่ืองโกนขนไฟฟาเปยก

และแหง

Shaver series 5000

  ระบบใบมดี MultiPrecision

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

SmartClean System

 

S5572/10

โกนไดอยางสะอาด เกลี้ยงเกลา และรวดเรว็
ปกปองดกีวา 10 เทาเม่ือเทยีบกบัใบมีดทั่วไป*

เคร่ืองโกนหนวดซีร่ีส 5000 ทาํใหกจิวัตรในชวงเชาของคุณรวดเร็วข้ึนดวย ระบบใบมีด MultiPrecision ที่รวดเร็ว

และหวัโกนแบบลางนํ้าไดทั้งหมด

ผลลพัธท่ีสะดวกสบายและแนบสนิท

หวัโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดไดอยางนุมนวล ทั้งยงัชวยปกปองผวิของคุณ

โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดช่ืนAquatec

ดงึเสนขนข้ึนเพ่ือตดัเสนขนที่ยาว และส้ันไดอยางรวดเร็ว

หวัโกน Flex 5 ทศิทางเพ่ือการโกนที่แนบสนทิที่รวดเร็ว

การโกนหนวดท่ีแสนสบาย

โกนผานเคราที่หนาดวยพลงัที่แรงกวา 20%

ใชงานงาย

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

ไฟแสดงระดบัแบตเตอร่ี 3 ระดบัและระบบลอ็คสําหรับพกพา

ลางเคร่ืองโกนหนวดผานกอกนํ้าได

ไดประโยชนสดุคุมจากเครื่องโกนหนวดของคณุ

เคร่ืองกนัขนแบบคลกิสําหรับการเลม็หนวดและจอนที่ดเียี่ยม

ดแูลเคร่ืองโกนหนวดของคุณใหเหมือนใหมดวย SmartClean
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ไฮไลต

ระบบปองกนัผวิหนัง

โกนไดอยางเกลี้ยงเกลาโดยไมถกูบาด ระบบใบมีด

MultiPrecision ที่มีหวัโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดได

อยางนุมนวล ทั้งยงัชวยปกปองผวิของคุณ

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลอืกวิธกีารโกนที่คุณช่ืนชอบ คุณสามารถเลอืกการโกนแบบแหง

และสบายที่ทาํไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลอืกการโกนแบบเปยก

ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซลี Aquatec แบบเปยกและ

แหง

Turbo+ Mode

โกนผานเคราสวนที่หนาไดอยางรวดเร็วดวยพลงัที่เพ่ิมข้ึนเปน

พิเศษ 20% เม่ือคุณใชงานในโหมด Turbo+

ระบบใบมดี MultiPrecision

โกนหนวดไดรวดเร็วและเกลี้ยงเกลา ระบบใบมีด

MultiPrecision จะชวยดงึและตดัเสนขน รวมถงึโคนหนวด

ทั้งหมดไดดวยการเคลื่อนใบมีดเพียงสองสามคร้ัง

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

หวัโกน Flex 5 ทศิทางซึ่งเคลื่อนไหวไดอยางอสิระ 5 รูปแบบจะ

ชวยใหคุณโกนไดอยางแนบสนทิ เพ่ือการโกนที่รวดเร็วและ

เกลี้ยงเกลา แมวาจะเปนบริเวณคอหรือบริเวณกราม

เปดดวยปุมเดยีว

เพียงเปดบริเวณหวัโกน และลางใตกอกนํ้า

จอแสดงผล LED

จอแสดงผลที่ทนัสมัยจะแสดงขอมูลตางๆ เพ่ือใหคุณสามารถใช

ประโยชนจากเคร่ืองโกนหนวดไดสูงสุด: - สัญลกัษณแสดง

แบตเตอร่ี 3 ระดบั - สัญลกัษณแสดงการทาํความสะอาด -

สัญลกัษณแสดงแบตเตอร่ีออน - สัญลกัษณเตอืนการเปลี่ยนหวั

โกน - สัญลกัษณการลอ็คสําหรับพกพา

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

คุณจะมีเวลาในการใชงานนานกวา 50 นาท ีซึ่งสามารถโกนได

ประมาณ 17 คร้ังตอการชารจ 1 ช่ัวโมง เคร่ืองโกนหนวดนี้

ทาํงานในโหมดไรสายเทานั้น

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

โกนไดนานข้ึนในทกุการชารจ เนื่องจากมีแบตเตอร่ีลเิธยีม

ไอออนอนัทรงพลงัที่ชวยประหยดัพลงังานและใชงานไดยาวนาน

เพียงใชเวลาชารจแค 5 นาท ีคุณกจ็ะมีพลงังานเพียงพอที่จะใช

ในการโกนหนึ่งคร้ัง

iF DESIGN AWARD 2016

Shaver series 5000iF DESIGN AWARD 2016

โลโกสเีขียวของ Philips

ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช

จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร

พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา

ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ

ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ

รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน

Red Dot Award 2016: ชนะเลศิ

Shaver series 5000Red Dot Award 2016: ชนะเลศิ
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

ระบบการโกน: ระบบใบมีด MultiPrecision, ระบบ Super

Lift & Cut

Contour Following: หวัโกน Flex 5 ทศิทาง

SkinComfort: ระบบ SkinProtection, AquaTec แบบเปยก

และแหง

Turbo+ Mode: โกนดวยพลงัการโกนพิเศษ 20%

อปุกรณเสรมิ

SmartClean: ทาํความสะอาด, ชารจ, หลอลื่น, ตลบัทาํความ

สะอาด (ใหมาพรอม)

SmartClick: ที่กนัจอน

กาํลงัไฟ

ประเภทแบตเตอรี่: ลเิธยีมไอออน

เวลาในการใชงาน: 50 นาท ี- การใชงาน 17 คร้ัง

การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, ชารจไฟรวดเร็วเพียง 5

นาทตีอการโกน 1 คร้ัง

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ:

9 วัตต

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.1 วัตต

ใชงานงาย

จอแสดงผล: แสดงระดบัแบตเตอร่ี 3 ระดบั, เคร่ืองหมายแสดง

แบตเตอร่ีออน, ไฟแสดงการชารจแบตเตอร่ี, สัญญาณแสดงการ

ทาํความสะอาด, สัญญาณเตอืนการเปลี่ยนหวัโกน, สัญญาณ

ระบบลอ็คสําหรับพกพา

การทําความสะอาด:

สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด

การใชงาน: ไมตองใชสาย, ถอดปลั๊กกอนใชงาน

การออกแบบ

ท่ีจบั: ดามจบัออกแบบตามหลกัสรีระศาสตร

ส:ี สีเขียวหรือสีชมพูออกโทนนํ้าเงนิ - สีเงนิซปุเปอรโนวา

ซลิเวอร

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ใช

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย SH50

* ปกปองดกีวา 10 เทาเม่ือเทยีบกบัใบมีดทั่วไป - ผานการทดสอบในประเทศ

เยอรมน  ีป 2015 หลงัปลอยใหเครื่องปรบัเขากบัสภาพอากาศเปนเวลา 21 วัน

* เพ่ิมพลงัข้ึน 20% เปรยีบเทยีบกบักรณีที่ไมใชโหมด Turbo+
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