
 

เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ

แหงและเปยก

Shaver series 7000

  SkinGlide Rings

ใบมดี GentlePrecisionPRO

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

 

S7370/12 แนบไปกบัผวิอยางราบรื่น ใหการโกนที่นุมนวล
อนัดบั 1 ของ Philips ในเรื่องผิวที่บอบบาง*

Philips ซีร่ีส 7000 ชวยปองกนัสัญญาณสําคัญของการระคายเคืองผวิ วงแหวนแบบ SkinGlide พรอมเคลอืบลด

การเสียดสีชวยใหโกนทั่วใบหนาไดอยางงายดาย ใบมีดโกนไดแนบสนทิและชวยปกปิงผวิหนงั แมจะเปนตอ

ออกแบบมาเพื่อใหนุมนวลตอผวิมากท่ีสดุ

วงแหวนแบบ SkinGlide ไดรับการเคลอืบลดการเสียดสีเพ่ือใหแนบกบัผวิไดอยางราบลื่น

หวัโกน Flex 5 ทศิทางปรับตามความโคงมนไดโดยใชแรงกดเพียงเลก็นอย

โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดช่ืนAquatec

ใหการโกนท่ีเรยีบเนียนและเกลี้ยงเกลา

ใบมีดชวยปกปองผวิและโกนไดอยางแนบสนทิแมจะเปนตอ

ใชงานงาย

จอแสดงผลที่ทนัสมัยพรอมไฟแสดงระดบัแบตเตอร่ี 1 ระดบั

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

ลางเคร่ืองโกนหนวดผานกอกนํ้าได

มาพรอมการรับประกนั 2 ป

ไดประโยชนสดุคุมจากเครื่องโกนหนวดของคณุ

เคร่ืองกนัขนแบบคลกิสําหรับการเลม็หนวดและจอนที่ดเียี่ยม
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ไฮไลต

วงแหวนแบบ SkinGlide

สัมผสัประสบการณการโกนที่สะดวกสบายยิ่งกวาเดมิดวยวงแหวน

ลดการเสียดสีแบบ SkinGlide ที่เคลอืบดวยไมโครสเฟยร เม็ด

ทรงกลมที่มีลกัษณะคลายแกวขนาดจิ๋วจาํนวนมากชวยลดการ

เสียดสีและแรงเสียดทานของพ้ืนผวิระหวางเคร่ืองโกนและ

ผวิหนงั จงึทาํใหเคร่ืองโกนนี้สามาถโกนไดอยางราบลื่นและ

งายดาย รวมถงึชวยปกปองผวิหนงัจากการระคายเคือง

หัวโกน Dynamic Flex 5 ทิศทาง

หวัเคร่ืองโกนของเรายดืหยุนไดงาย 5 ทศิทาง ปรับตามความโคง

มนไดตั้งแตใบหนาจนถงึคอ จงึใชแรงกดนอยสําหรับการโกน

แบบแนบสนทิและลดแรงกดบนใบหนา

ใบมดี GentlePrecision PRO

ระบบการโกนของเราที่ไดรับการพัฒนามีเทคโนโลยกีารปกปอง

ผวิ ออกแบบมาเพ่ือโกนเฉพาะเสนขนและไมบาดผวิหนงั ใบมีด

รูปทรง V ชวยกนัผวิหนงัใหออกหางใบมีดเพ่ือการโกนที่ราบร่ืน

แมจะเปนตอ

ไฟแสดงระดบัแบตเตอรี่ 1 ระดบั

ไฟแสดงระดบัแบตเตอรี่ 1 ระดบั

จอแสดงผลที่ทนัสมัยจะแสดงขอมูลตางๆ เพ่ือใหคุณสามารถใช

ประโยชนจากเคร่ืองโกนหนวดไดสูงสุด: - สัญลกัษณแสดง

แบตเตอร่ี 1 ระดบั - สัญลกัษณแสดงการทาํความสะอาด -

สัญลกัษณแสดงแบตเตอร่ีออน - สัญลกัษณเตอืนการเปลี่ยนหวั

โกน - สัญลกัษณการลอ็คสําหรับพกพา

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลอืกวิธกีารโกนที่คุณช่ืนชอบ คุณสามารถเลอืกการโกนแบบแหง

และสบายที่ทาํไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลอืกการโกนแบบเปยก

ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซลี Aquatec แบบเปยกและ

แหง

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 50 นาที

ระบบแบตเตอร่ีลเิธยีมไอออนที่ใชพลงังานอยางมีประสิทธภิาพ

ชวยใหคุณมีทางเลอืกถงึสองทาง: ชารจไฟเปนเวลาหนึ่งช่ัวโมง

เพ่ือใชโกนไดสูงถงึ 50 นาท ีหรืออาจจะชารจดวนเพ่ือใชโกนได

หนึ่งคร้ัง รุน Shaver series 7000 ทั้งหมดถกูออกแบบมาเพ่ือใช

งานในโหมดไรสายเทานั้น เพ่ือใหม่ันใจวาคุณสามารถใชงานใน

สภาพแวดลอมที่เปยกช้ืนไดอยางปลอดภยั

แข็งแกรง ทนทาน

เรารับประกนัเคร่ืองโกนหนวดรุนนี้นานถงึ 2 ป เคร่ืองโกนหนวด

Series 7000 ของเราถกูออกแบบมาเพ่ือประสิทธภิาพในการใช

งานและความทนทาน

เครื่องโกนหนวดสามารถลางน้ําได

เพียงเปดหวัโกนแลวนาํไปลางผานกอกนํ้า

iF DESIGN AWARD 2016

Shaver series 7000iF DESIGN AWARD 2016

Red Dot Award 2016: ชนะเลศิ

Shaver series 7000Red Dot Award 2016: ชนะเลศิ
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

นุมนวลตอผวิ: SkinGlide Rings, ระบบปองกนัผวิหนงั,

AquaTec แบบเปยกและแหง

ระบบการโกน: ใบมีด GentlePrecisionPRO

ระบบ Contour-following: หวัโกน DynamicFlex 5 ทศิทาง

อปุกรณเสรมิ

SmartClick: ที่กนัจอน

กระเปา: กระเปาพกพา

กาํลงัไฟ

เวลาในการใชงาน: 50 นาท ี- การใชงาน 17 คร้ัง

การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, ชารจไฟรวดเร็วเพียง 5

นาทตีอการโกน 1 คร้ัง

ประเภทแบตเตอรี่: ลเิธยีมไอออน

ประเภทแบตเตอรี่: ลเิธยีมไอออน

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ:

5.4 วัตต

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.15 วัตต

ใชงานงาย

จอแสดงผล: ไฟแสดงระดบัแบตเตอร่ี 1 ระดบั, เคร่ืองหมาย

แสดงแบตเตอร่ีออน, สัญญาณแสดงการทาํความสะอาด, สัญญาณ

เตอืนการเปลี่ยนหวัโกน, สัญญาณระบบลอ็คสําหรับพกพา

ท้ังแบบเปยกและแหง: ใชไดทั้งแบบเปยกและแหง

การทําความสะอาด:

สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด

การใชงาน: ไมตองใชสาย, ถอดปลั๊กกอนใชงาน

การออกแบบ

ท่ีจบั: ดามจบัออกแบบตามหลกัสรีระศาสตร

สขีองกรอบ: สีขาว

สดีานหนา: สีฟานํ้าทะเลเทสลา

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ใช

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย SH70

* อนัดบั 1 ของ Philips สําหรบัผิวบอบบาง เม่ือเปรยีบเทยีบกบัเครื่องโกน

หนวดอื่นๆ ของ Philips
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