
 

เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ

แหงและเปยก

Shaver series 7000

  การเคลอืบ SkinGlide เพื่อการปกปอง

ใบมดีแบบ SteelPrecision

เซนเซอรควบคมุการเคลื่อนไหว

หัวโกน 360-D Flexing

 

S7783/50 โกนหนวดไดแนบสนทิพรอมการปกปองผวิขั้นสงู
ดวยเทคโนโลยี SkinIQ
Philips Series 7000 โกนไดอยางนุมนวลบนผวิของคุณ พรอมทั้งโกนไดแนบสนทิ แมกระทั่งกบัหนวดเคราที่ข้ึน
มาไดถงึ 3 วัน ดวยเทคโนโลย ีSkinIQ ที่ลํ้าสมัย ทาํใหเคร่ืองโกนหนวดสามารถตรวจจับ ปรับใหเขากบัคุณและ
แนะนาํการเคลื่อนไหวที่ถกูตอง เพื่อการปกปองผวิที่ดข้ึีน

โกนหนวดไดแนบสนิท
ประสิทธภิาพการตดัที่มากข้ึนในทกุจงัหวะ
เคลื่อนไปตามความโคงมนของรูปหนาของคุณ
นาํเสนขนเขาสูตาํแหนงการตดัที่เหมาะสมที่สุด

เทคโนโลยี SkinIQ
เคร่ืองโกนหนวดที่ลดการเสียดสีเพ่ือลดการระคายเคือง
แนะนาํเทคนคิการโกนที่ดข้ึีน
ฝกฝนเทคนคิของคุณดวยแอป Philips GroomTribe
เคร่ืองโกนหนวดที่มีพลงัเพ่ือจดัการกบัหนวดเครา

เพื่อการโกนท่ีสะดวก
พ็อดทาํความสะอาดทรงพลงัสําหรับการบาํรุงรักษาและสุขอนามัย
เลอืกไดทั้งการโกนแบบแหงที่สะดวกหรือแบบเปยกเพ่ือความสดช่ืน
แมกระทั่งการจดัทรงหนวดและกนัจอน
โกนได 60 นาทจีากการชารจ 1 ช่ัวโมง
ชารจเตม็ใน 1 ช่ัวโมง
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ไฮไลต
การเคลอืบ SkinGlide เพื่อการปกปอง

การเคลอืบปองกนัอยูระหวางหวัโกนและผวิของคุณ ซึ่งทาํจาก
ไมโครเทค 2,000 ลกูตอตารางมิลลเิมตร ชวยลดแรงเสียดทานที่
ผวิหนงัไดถงึ 25%* เพ่ือลดการระคายเคือง

ใบมดีแบบ SteelPrecision

ทรงพลงัแตออนโยน ใบมีด SteelPrecision แบบลบัคมไดเอง
45 ใบบนเคร่ืองโกนหนวด Philips สามารถตดัไดถงึ 90,000
คร้ังตอนาท ีตดัเสนขนไดมากข้ึนตอการปดหนึ่งคร้ัง** เพ่ือผวิที่
สะอาดและสบาย

เซนเซอรควบคมุการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยกีารตรวจจบัการเคลื่อนไหวของเคร่ืองโกนหนวดไฟฟา
จะตดิตามการโกนของคุณและนาํคุณไปสูเทคนคิที่มี
ประสิทธภิาพมากข้ึน หลงัจากโกนไดเพียงสามคร้ัง ผูชายสวน
ใหญจะมีเทคนคิการโกนที่ดกีวาเพ่ือลดจาํนวนรอบ***

การปรบัแตงดวยตนเองผานแอป

จบัคูเคร่ืองโกนหนวดไฟฟา Philips ของคุณกบัแอป
GroomTribe และเตรียมฝกฝนเทคนคิของคุณใหเช่ียวชาญ
เพียงตดิตามความคืบหนาและปรับการโกนของคุณเพ่ือใหไดการ
โกนที่แนบชิดและออนโยน

เซนเซอร Power Adapt

เคร่ืองโกนหนวดไฟฟามีเซนเซอรตรวจจบัหนวดเคราอจัฉริยะ
ซึ่งจะอานความหนาแนนของเสนขน 125 คร้ังตอวินาที
เทคโนโลยจีะปรับพลงัการตดัอตัโนมัตเิพ่ือการโกนหนวดที่
งายดายและนุมนวล

หัวโกน 360-D Flexing

เคร่ืองโกนหนวดไฟฟา Philips ไดรับการออกแบบมาเพ่ือให
เคลื่อนไปตามความโคงมนของรูปหนาของคุณ มีหวัโกนที่ยดืหยุน
ไดเตม็ที่ซึ่งหมุนได 360° เพ่ือการโกนที่ทั่วถงึและสะดวกสบาย

หัวโกนท่ีแมนยาตามแนวเสนขน

หัวโกนท่ีแมนยาตามแนวเสนขน

เคร่ืองโกนหนวดที่มีรูปทรงแมนยาํแบบใหมนี้ไดรับการปรับปรุง
ดวยชองนาํเสนขนเพ่ือการตดัที่เหมาะสมที่สุดและความสบายผวิ

พอ็ด Quick Clean แบบไรสาย

มีประสิทธภิาพมากกวาการทาํความสะอาดดวยนํ้าถงึ 10
เทา**** พ็อดทาํความสะอาดอนัทรงพลงัจะทาํความสะอาดและ
หลอลื่นเคร่ืองโกนหนวดของคุณไดอยางทั่วถงึในเวลาเพียง 1
นาท ีชวยรักษาประสิทธภิาพของเคร่ืองโกนหนวดและเพ่ิมสุข
อนามัย

โลโกสเีขียวของ Philips
ผลติภณัฑเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมของ Philips สามารถลดคาใช
จาย ลดการใชพลงังานและลดการปลอยกาซ CO2 ไดอยางไร
พวกเขาไดปรับปรุงส่ิงแวดลอมในดานใดดานหนึ่งหรือมากกวา
ของ Philips Green Focal Areas อยางชัดเจนดงันี้ การ
ประหยดัพลงังาน, บรรจภุณัฑ, สารที่เปนอนัตราย, นํ้าหนกั, การ
รีไซเคิลและการกาํจดั รวมถงึความคงทนตลอดอายกุารใชงาน
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รายละเอยีดเฉพาะ
ประสทิธภิาพการโกน
ระบบการโกน: ใบมีดแบบ SteelPrecision
Contour Following: หวัโกน 360-D Flexing
เทคโนโลยี SkinIQ: เซนเซอรควบคุมการเคลื่อนไหว, การ
เคลอืบ SkinGlide เพ่ือการปกปอง, เซนเซอร Power Adapt

ใชงานงาย
ท้ังแบบเปยกและแหง: ใชไดทั้งแบบเปยกและแหง
จอแสดงผล: ไฟแสดงสถานะการควบคุมการเคลื่อนไหว, จอแส
ดงผล LED, ไฟแสดงระดบัแบตเตอร่ี, ระบบลอ็คสําหรับพกพา
การทาความสะอาด: เปดดวยปุมเดยีว, สามารถลางนํ้าได
ทั้งหมด

กาลงัไฟ
เวลาในการใชงาน: 60 นาที
การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, ชารจไฟรวดเร็วใน 5 นาที
ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.04 วัตต
การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ:
9 วัตต
ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion

การออกแบบ
ท่ีจบั: ที่จบัทาํจากยาง
ส:ี Ink Black
หัวโกน: แบบเหลี่ยม

ซอฟตแวร

แอปพลเิคชัน: GroomTribe, เช่ือมตอผาน Bluetooth ®

ความเขากนัไดกบัสมารทโฟน: iPhone และอปุกรณ
Android ™
อพัเดตซอฟตแวร: Philips มอบการอปัเดตซอฟตแวรที่
เกี่ยวของเปนระยะเวลา 2 ปหลงัจากวันที่ซื้อ

บรกิาร
รบัประกนั 2 ป
หัวโกนสาหรบัเปลี่ยน SH71: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย SH71

อปุกรณเสรมิ
ท่ีเลม็หนวดแบบปอปอพัในตวัเครื่อง
พอ็ด Quick Clean: พรอมตลบั 1 ตลบั, มี
การบารงุรกัษา: แปรงสําหรับทาํความสะอาด
การพกพาและการจดัเกบ็: กลองเกบ็สําหรับเดนิทาง

* เปรยีบเทยีบกบัวัสดทุี่ไมไดทาํการเคลอืบ
* *เม่ือทดสอบเทยีบกบั Philips Series 3000
* * * อางองิตามผูใช Philips Series S7000 และ GroomTribe ในป 2019
* * * * เปรยีบเทยีบเศษวัสดทุี่ใชในการโกนหลงัจากใชนํ้ายาทาํความสะอาดกบั

นํ้าในตลบั
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