เครื่องโกนหนวดไฟฟาแบบ
แหงและเปยก

Shaver series 7000
การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกปอง
ใบมีดแบบ SteelPrecision
เซนเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว
หัวโกน 360-D Flexing
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โกนหนวดไดแนบสนิทพรอมการปกปองผิวขั้นสูง
ดวยเทคโนโลยี SkinIQ

Philips Series 7000 โกนไดอยางนุมนวลบนผิวของคุณ พรอมทั้งโกนไดแนบสนิท แมกระทั่งกับหนวดเคราที่ขึ้น
มาไดถึง 3 วัน ดวยเทคโนโลยี SkinIQ ที่ลํ้าสมัย ทําใหเครื่องโกนหนวดสามารถตรวจจับ ปรับใหเขากับคุณและ
แนะนําการเคลื่อนไหวที่ถูกตอง เพื่อการปกปองผิวที่ดีขึ้น
โกนหนวดไดแนบสนิท
ประสิทธิภ าพอันทรงพลังในทุกขั้นตอน
หัวโกนยืดหยุนตามโครงใบหนา
ออกแบบมาเพื่อความแมนยําและประสิทธิภ าพในการโกน
เทคโนโลยี SkinIQ
ลดการเสียดสีบนผิวหนังเพื่อลดการระคายเคือง
ชวยใหคุณมีเทคนิคที่ดีขึ้นดวยขั้นตอนที่นอยลง
เพิ่มประสบการณการโกนหนวดดวยแอป
ปรับใหเขากับหนวดเคราของคุณเพื่อการโกนที่งายดาย
เพื่อการโกนที่สะดวก
ทําความสะอาดไดลึกในเวลาเพียง 1 นาทีเพื่อการโกนที่ถูกสุขอนามัย
โกนไดทั้งแบบเปยก แหง และแมในขณะอาบนํ้า
ที่เล็มหนวดอันแมนยํารวมอยูในดามจับ
โกนหนวดแบบไรสายไดสูงสุด 60 นาทีหลังจากชารจ เต็ม
เวลาในการชารจ 1 ชั่วโมงและการชารจ อยางรวดเร็ว 5 นาที

เครื่อ งโกนหนวดไฟฟาแบบแหงและเปยก
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ไฮไลต
การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกปอง

การปรับแตงดวยตนเองผานแอป

หัวโกนที่แมนยําตามแนวเสนขน

การเคลือบปองกันอยูระหวางหัวโกนและผิวของคุณ ซึ่งทําจาก
ลูกปดไมโครเทค 2,000 ลูกตอตารางมิลลิเมตร ชวยลดแรงเสียด
ทานที่ผ ิวหนังไดถึง 25 เปอรเซ็นต* เพื่อลดการระคายเคือง

ทําใหเครื่องโกนหนวดของคุณสมบูรณแบบดวยการจับคูเครื่อง
โกนหนวดของคุณกับแอปพลิเคชัน Philips GroomTribe
ติดตามการโกนครั้งตอครั้งและผิวหนาของคุณ ปรับแตงการโกน
ใหเหมาะกับความตองการของคุณและพัฒนาเทคนิคของคุณใน
การโกนใหใกลเคียงกับผิวมากที่สุด

รูปทรงใหมของหัวโกนไดรับการออกแบบมาเพื่อความแมนยํา พื้น
ผิวไดรับการเสริมดวยรองนําเสนขนซึ่งออกแบบมาเพื่อยายเสน
ขนไปยังตําแหนงการโกนที่มีประสิทธิภ าพ

ใบมีดแบบ SteelPrecision

พ็อด Quick Clean แบบไรสาย

เซนเซอร Power Adapt

ดวยการโกนไดถึง 90,000 ครั้งตอนาที ใบมีด SteelPrecision
จึงโกนไดแนบสนิทสามารถโกนเสนขนไดมากขึ้นตอการขยับ
หนึ่งครั้ง** ใบมีดประสิทธิภ าพสูง 45 ใบ ลับคมไดในตัวและ
ผลิตในยุโรป
เซนเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว

งเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะติดตามการโกนของ
คุณและนําคุณไปสูเทคนิคที่มีประสิทธิภ าพมากขึ้น หลังจากโกน
ไดเพียงสามครั้งผูชายสวนใหญจ ะมีเทคนิคการโกนที่ดีกวาเพื่อลด
จํานวนรอบ ***

เซนเซอรตรวจจับหนวดเคราอัจ ฉริยะจะอานความหนาแนนของ
เสนขน 125 ครั้งตอวินาที เทคโนโลยีจ ะปรับพลังการตัดอัตโนมัติ
เพื่อการโกนหนวดที่งายดายและนุมนวล
หัวโกน 360-D Flexing

หัวโกนที่ยืดหยุนไดเต็มรูปแบบจะหมุน 360° ปรับตามโครง
ใบหนา สัมผัสประสบการณการโกนหนวดที่แนบสนิทกับผิวเพื่อ
ความสบายและทั่วถึงยิ่งขึ้น

หัวโกนที่แมนยําตามแนวเสนขน

พ็อดทําความสะอาดที่ทรงพลัง ทําความสะอาดและหลอลื่นเครื่อง
โกนหนวดของคุณไดอยางทั่วถึงในเวลาเพียง 1 นาทีชวยให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภ าพสูงสุด เพื่อการใชงานไดยาวนานยิ่ง
ขึ้น พ็อดมีประสิทธิภ าพมากกวาการทําความสะอาดดวยนํ้า****
กวา 10 เทา ดวยพ็อดทําความสะอาดที่เล็กที่สุดในโลกคุณจึงจัด
เก็บไดงายและใชงานไดทุกที่

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

เครื่อ งโกนหนวดไฟฟาแบบแหงและเปยก
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รายละเอียดเฉพาะ
ประสิทธิภาพการโกน
ระบบการโกน: ใบมีดแบบ SteelPrecision
Contour Following: หัวโกน 360-D Flexing
เทคโนโลยี SkinIQ: เซนเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว, การ
เคลือบ SkinGlide เพื่อการปกปอง, เซนเซอร Power Adapt
ใชงานงาย
ทั้งแบบเปยกและแหง: ใชไดทั้งแบบเปยกและแหง
จอแสดงผล: ไฟแสดงสถานะการควบคุมการเคลื่อนไหว, จอแส
ดงผล LED, ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่, ระบบล็อคสําหรับพกพา
การทําความสะอาด: เปดดวยปุมเดียว, สามารถลางนํ้าได
ทั้งหมด

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิท ธิ์

ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาเปน สมบัติของ
Koninklijke Philips N.V. หรือเจาของรายนั้น ๆ

กําลังไฟ
เวลาในการใชงาน: 60 นาที
การชารจ: ชารจ ไฟจนเต็ม 1 ชั่วโมง, ชารจ ไฟรวดเร็วใน 5 นาที
ระบบเลือกแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ: 100-240 V
พลังงานขณะสแตนดบาย: 0.04 วัตต
การใชกระแสไฟฟาสูงสุด:
9 วัตต
ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

ซอฟตแวร

การออกแบบ
ที่จับ: ที่จ ับทําจากยาง
สี: Ink Black
หัวโกน: แบบเหลี่ยม

อุปกรณเ สริม
ที่เ ล็มหนวดแบบปอปอัพในตัวเครื่อง: ใช
พ็อด Quick Clean: พรอมตลับ 1 ตลับ, ใช
การบํารุงรักษา: แปรงสําหรับทําความสะอาด
การพกพาและการจัดเก็บ: กลองเก็บสําหรับเดินทาง

แอปพลิเ คชัน: GroomTribe, เชื่อมตอผาน Bluetooth ®
ความเขากันไดกับสมารทโฟน: iPhone และอุปกรณ
Android ™
บริการ
รับประกัน 2 ป: ใช
หัวโกนสําหรับเปลี่ยน SH71: เปลี่ยนทุกๆ 2 ปดวย SH71

วัน ที่ออก 2021‑04‑21
เวอรชัน : 4.0.1

www.philips.com

* เปรียบเทียบกับ วัสดุท ี่ไมไดท ําการเคลือบ
* *เมื่อทดสอบเทียบกับ Philips Series 3000
* * * อางอิงตามผูใช Philips Series S7000 และ GroomTribe ในป 2019
* * * * เปรียบเทียบเศษวัสดุท ี่ใชในการโกนหลังจากใชน ํ้ายาทําความสะอาดกับ
นํ้าในตลับ

