
เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาแบบ

เปยกและแหง

Star Wars special edition

  ใบมดี V-Track Precision PRO

หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

Turbo+ Mode

เครื่องกนัขน SmartClick Precision

 

SW6700/14 การโกนที่ทรงพลงั ความสบายและแนบชดิที่เหนอืชั้น

สมัผัสถงึพลงัแหง V-Track Pro!

สัมผสัการโกนที่ไมเกดิแรงดงึ ดวย V-Track PRO เพื่อรับมือกบัหนวดที่ยาวเปนพเิศษ V-Track PRO ของเรามี

ใบมีดรูปทรงตวั V แบบลบัคมในตวั 72 เลมที่จะโกนขนไดโดยไมเกดิแรงดงึ แมวาจะเปนหนวดที่มีอาย ุ3 วัน

การออกแบบเพื่อความสมบูรณแบบ

V-Track Precision PRO สําหรับการโกนแมกระทั่งขนเคราส้ันที่ข้ึนไดเพียง 3 วันที่ดทีี่สุด

ใบมีดแบบหมุน 72 เลมที่ดกัจบัและโกนขนไดทกุองศา

หวัโกนยดืหยุน 8 ทศิทาง เพ่ือผลลพัธที่ยอดเยี่ยม

ผลลพัธท่ีสะดวกสบายและแนบสนิท

โกนผานเคราที่หนาดวยพลงัที่แรงกวา 20%

โกนแบบแหงใหความรูสึกสบาย หรือโกนแบบเปยกที่ใหความรูสึกสดช่ืนAquatec

ใชงานงาย

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 60 นาที

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

ลางเคร่ืองโกนหนวดผานกอกนํ้าได

รับประกนั 2 ป ใชกบัแรงดนัไฟทั่วโลก และมีใบมีดที่เปลี่ยนได

ไดประโยชนสดุคุมจากเครื่องโกนหนวดของคณุ

เคร่ืองกนัขนแบบคลกิสําหรับการเลม็หนวดและจอนที่ดเียี่ยม
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ไฮไลต

ใบมดี V-Track Precision PRO

โกนไดแนบสนทิดวยใบมีด V-Track Precision PRO จะนาํเสน

ขนแตละเสนไปสูตาํแหนงการโกนที่ดทีี่สุด กบัขนเคราส้ันที่ข้ึน

ไดเพียง 3 วัน ไมเวนแมแตเสนที่เอนราบกบัผวิหรือในระดบั

ความยาวที่แตกตางกนั สามารถโกนขนไดใกลโคนเสนขนมากข้ึน

30% ในการเคลื่อนไหวที่นอยคร้ังกวา จงึเปนการรักษาสภาพผวิ

ของคุณใหอยูในสภาพที่ดี

ใบมดีแบบลบัคมในตวั 72 เลม

ใบมีดแบบลบัคมในตวั 72 ช้ิน ทาํการตดั 151000 คร้ังตอนาที

ไมทิ้งขนไวแมแตเสนเดยีว ไมวาขนจะงอกในทศิทางไหนกต็าม

หัวโกน ContourDetect 8 ทิศทาง

เคลื่อนที่ไปตามสวนโคงของใบหนาและลาํคอไดอยางแนบสนทิ

ดวยหวัโกน ContourDetect 8 ทศิทาง คุณจะโกนขนไดมาก

ข้ึน 20% ทกุคร้ังที่เคลื่อนผาน เพ่ือการโกนหนวดที่หมดจดและ

เกลี้ยงเกลา

Turbo+ Mode

โกนผานเคราสวนที่หนาไดอยางรวดเร็วดวยพลงัที่เพ่ิมข้ึนเปน

พิเศษ 20% เม่ือคุณใชงานในโหมด Turbo+

Aquatec แบบเปยกและแหง

เลอืกวิธกีารโกนที่คุณช่ืนชอบ คุณสามารถเลอืกการโกนแบบแหง

และสบายที่ทาํไดอยางรวดเร็ว หรือจะเลอืกการโกนแบบเปยก

ดวยเจลหรือโฟมระหวางอาบนํ้าดวยซลี Aquatec แบบเปยกและ

แหง

โกนหนวดแบบไรสายไดนานถงึ 60 นาที

คุณจะมีเวลาในการใชงานนานกวา 60 นาท ีซึ่งสามารถโกนได

ประมาณ 20 คร้ังตอการชารจ 1 ช่ัวโมง เคร่ืองโกนหนวดนี้

ทาํงานในโหมดไรสายเทานั้น

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

เวลาชารจ 1 ช่ัวโมง

โกนไดนานข้ึนในทกุการชารจ เนื่องจากมีแบตเตอร่ีลเิธยีม

ไอออนอนัทรงพลงัที่ชวยประหยดัพลงังานและใชงานไดยาวนาน

เพียงใชเวลาชารจแค 5 นาท ีคุณกจ็ะมีพลงังานเพียงพอที่จะใช

ในการโกนหนึ่งคร้ัง

เครื่องโกนหนวดสามารถลางน้ําได

เพียงเปดหวัโกนแลวนาํไปลางผานกอกนํ้า

Rebellion

Star Wars

X Wing

Star Wars

Star Wars

Star Wars
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประสทิธภิาพการโกน

ระบบการโกน: ใบมีด V-Track Precision PRO, ใบมีดแบบ

ลบัคมในตวั 72 เลม

ระบบ Contour-following: หวัโกน ContourDetect 8

ทศิทาง

นุมนวลตอผวิ: ระบบปองกนัผวิหนงั, AquaTec แบบเปยก

และแหง

Turbo+ Mode: โกนดวยพลงัการโกนพิเศษ 20%

อปุกรณเสรมิ

SmartClick: ที่กนัจอน

กระเปา: กระเปาพกพา

กาํลงัไฟ

เวลาในการใชงาน: 60 นาท ี/ โกน 20 คร้ัง

การชารจ: ชารจไฟจนเตม็ 1 ช่ัวโมง, ชารจไฟรวดเร็วเพียง 5

นาทตีอการโกน 1 คร้ัง

ประเภทแบตเตอรี่: ลเิธยีมไอออน

ระบบเลอืกแรงดนัไฟฟาอตัโนมตั:ิ 100-240 V

การใชกระแสไฟฟาสงูสดุ:

9 วัตต

พลงังานขณะสแตนดบาย: 0.1 วัตต

ใชงานงาย

ท้ังแบบเปยกและแหง: ใชไดทั้งแบบเปยกและแหง

การทําความสะอาด: สามารถลางนํ้าไดทั้งหมด

การใชงาน: ไมตองใชสาย, ถอดปลั๊กกอนใชงาน

การออกแบบ

ท่ีจบั: ดามจบัออกแบบตามหลกัสรีระศาสตร

ส:ี Star Wars Rebellion

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ใช

หัวโกนสาํหรบัเปลี่ยน: เปลี่ยนทกุๆ 2 ปดวย SH90

* ตดัไดแนบผิวข้ึนอกี 30% ในครั้งเดยีวเปรยีบเทยีบกบัผลติภัณฑ Philips รุน

กอน

* โกนเสนขนไดมากข้ึนอกี 20% เปรยีบเทยีบกบัผลติภัณฑ Philips รุนกอน

* เพ่ิมพลงัข้ึน 20% เปรยีบเทยีบกบักรณีที่ไมใชโหมด Turbo+
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