เครื่องโกนขนไฟฟาเปยก
และแหง

Shaver series 5000
ระบบใบมีด MultiPrecision
หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
เครื่องกันขน SmartClick Precision
SmartClean System

โกนไดอยางสะอาด เกลี้ยงเกลา และรวดเร็ว
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ปกปองดีกวา 10 เทาเมื่อเทียบกับใบมีดทั่วไป*

เครื่องโกนหนวดซีรี่ส 5000 ทําใหกิจวัตรในชวงเชาของคุณรวดเร็วขึ้นดวย ระบบใบมีด MultiPrecision ที่รวดเร็ว
และหัวโกนแบบลางนํ้าไดทั้งหมด
ผลลัพธที่สะดวกสบายและแนบสนิท
หัวโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดไดอยางนุมนวล ทั้งยังชวยปกปองผิวของคุณ
โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดชื่นAquatec
ดึงเสนขนขึ้นเพื่อตัดเสนขนที่ยาว และสั้นไดอยางรวดเร็ว
หัวโกน Flex 5 ทิศทางเพื่อการโกนที่แนบสนิทที่รวดเร็ว
การโกนหนวดที่แสนสบาย
โกนผานเคราที่หนาดวยพลังที่แรงกวา 20%
ใชงานงาย
โกนหนวดแบบไรสายไดนานถึง 50 นาที
เวลาชารจ 1 ชั่วโมง
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ 3 ระดับและระบบล็อคสําหรับพกพา
ลางเครื่องโกนหนวดผานกอกนํ้าได
ไดประโยชนสุดคุมจากเครื่องโกนหนวดของคุณ
เครื่องกันขนแบบคลิกสําหรับการเล็มหนวดและจอนที่ดีเยี่ยม
ดูแลเครื่องโกนหนวดของคุณใหเหมือนใหมดวย SmartClean

เครื่อ งโกนขนไฟฟาเปยกและแหง
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ไฮไลต
ระบบปองกันผิวหนัง

หัวโกน Flex 5 ทิศทาง

เวลาชารจ 1 ชั่วโมง

โกนไดอยางเกลี้ยงเกลาโดยไมถูกบาด ระบบใบมีด
MultiPrecision ที่มีหัวโกนแบบโคงมนชวยใหคุณโกนหนวดได
อยางนุมนวล ทั้งยังชวยปกปองผิวของคุณ

หัวโกน Flex 5 ทิศทางซึ่งเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ 5 รูปแบบจะ
ชวยใหคุณโกนไดอยางแนบสนิท เพื่อการโกนที่รวดเร็วและ
เกลี้ยงเกลา แมวาจะเปนบริเวณคอหรือบริเวณกราม

Aquatec แบบเปยกและแหง

เปดดวยปุมเดียว

โกนไดนานขึ้นในทุกการชารจ เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนอันทรงพลังที่ชวยประหยัดพลังงานและใชงานไดยาวนาน
เพียงใชเวลาชารจ แค 5 นาที คุณก็จ ะมีพลังงานเพียงพอที่จ ะใช
ในการโกนหนึ่งครั้ง

เลือกวิธ ีการโกนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกการโกนแบบแหง
และสบายที่ทําไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลือกการโกนแบบเปยก
ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซีล Aquatec แบบเปยกและ
แหง

เพียงเปดบริเวณหัวโกน และลางใตกอกนํ้า

iF DESIGN AWARD 2016
Shaver series 5000iF DESIGN AWARD 2016

จอแสดงผล LED

Turbo+ Mode

โกนผานเคราสวนที่หนาไดอยางรวดเร็วดวยพลังที่เพิ่มขึ้นเปน
พิเศษ 20% เมื่อคุณใชงานในโหมด Turbo+

จอแสดงผลที่ทันสมัยจะแสดงขอมูลตางๆ เพื่อใหคุณสามารถใช
ประโยชนจ ากเครื่องโกนหนวดไดสูงสุด: - สัญลักษณแสดง
แบตเตอรี่ 3 ระดับ - สัญลักษณแสดงการทําความสะอาด สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่ออน - สัญลักษณเตือนการเปลี่ยนหัว
โกน - สัญลักษณการล็อคสําหรับพกพา

ระบบใบมีด MultiPrecision

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถึง 50 นาที

โลโกสีเ ขียวของ Philips
ผลิตภัณฑเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช
จาย ลดการใชพลังงานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร
พวกเขาไดปรับปรุงสิ่งแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา
ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดังนี้ การ
ประหยัดพลังงาน, บรรจุภ ัณฑ, สารที่เปนอันตราย, นํ้าหนัก, การ
รีไซเคิลและการกําจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใชงาน

Red Dot Award 2016: ชนะเลิศ
Shaver series 5000Red Dot Award 2016: ชนะเลิศ

โกนหนวดไดรวดเร็วและเกลี้ยงเกลา ระบบใบมีด
MultiPrecision จะชวยดึงและตัดเสนขน รวมถึงโคนหนวด
ทั้งหมดไดดวยการเคลื่อนใบมีดเพียงสองสามครั้ง

คุณจะมีเวลาในการใชงานนานกวา 50 นาที ซึ่งสามารถโกนได
ประมาณ 17 ครั้งตอการชารจ 1 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดนี้
ทํางานในโหมดไรสายเทานั้น
เวลาชารจ 1 ชั่วโมง

เครื่อ งโกนขนไฟฟาเปยกและแหง
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รายละเอียดเฉพาะ
ประสิทธิภาพการโกน
ระบบการโกน: ระบบใบมีด MultiPrecision, ระบบ Super
Lift & Cut
Contour Following: หัวโกน Flex 5 ทิศทาง
SkinComfort: ระบบ SkinProtection, AquaTec แบบเปยก
และแหง
Turbo+ Mode: โกนดวยพลังการโกนพิเศษ 20%
อุปกรณเ สริม
SmartClean: ทําความสะอาด, ชารจ , หลอลื่น, ตลับทําความ
สะอาด (ใหมาพรอม)
SmartClick: ที่กันจอน
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กําลังไฟ
ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมไอออน
เวลาในการใชงาน: 50 นาที - การใชงาน 17 ครั้ง
การชารจ: ชารจ ไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง, ชารจ ไฟรวดเร็วเพียง 5
นาทีตอการโกน 1 ครั้ง
ระบบเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ: 100-240 V
การใชกระแสไฟฟาสูงสุด:
9 วัตต
พลังงานขณะสแตนดบาย: 0.1 วัตต

ระบบล็อคสําหรับพกพา
การทําความสะอาด:
สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด
การใชงาน: ไมตองใชสาย, ถอดปลั๊กกอนใชงาน

ใชงานงาย
จอแสดงผล: แสดงระดับแบตเตอรี่ 3 ระดับ, เครื่องหมายแสดง
แบตเตอรี่ออน, ไฟแสดงการชารจ แบตเตอรี่, สัญญาณแสดงการ
ทําความสะอาด, สัญญาณเตือนการเปลี่ยนหัวโกน, สัญญาณ

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

การออกแบบ
ที่จับ: ดามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร
สี: สีเขียวหรือสีชมพูออกโทนนํ้าเงิน - สีเงินซุปเปอรโนวา
ซิลเวอร

* ปกปองดีกวา 10 เทาเมื่อเทียบกับ ใบมีดทั่วไป - ผานการทดสอบในประเทศ
เยอรมนี ป 2015 หลังปลอยใหเครื่องปรับ เขากับ สภาพอากาศเปน เวลา 21 วัน
* เพิ่มพลังขึ้น 20% เปรียบเทียบกับ กรณีท ี่ไมใชโหมด Turbo+

