
 

Braun 
Procter & Gamblen omistama Braun perustettiin Saksassa vuonna 1921. Braun kehittää ja valmistaa laajaa valikoimaa pienkodinkoneita, joissa yhdistyvät 
innovaatiot, luotettava laatu ja erottuva design. Tuotevalikoima ulottuu partakoneista kauneustuotteisiin. Braunin tuotteita on saatavilla 
maailmanlaajuisesti. Lisätietoja tuotteista, ajankohtaisia uutisia sekä enemmän tietoa Braunista saat osoitteesta www.braun.com. 

Uusi Braun Series 9  
SyncroSonic™-teknologiaa käyttävä Series 9 on tehokkuudeltaan ja mukavuudeltaan Braunin paras 

sähköinen parranajokone – jopa kolme päivää kasvaneessa sängessä. Suorituskyvyltään tehokas ja 

ihoystävällinen: neljän erillisen leikkuuelementin muodostama synergia yhdessä Sonic-teknologian 

välittämän tehon kanssa tekee parranajosta niin nopeaa, ettei iho ehdi ärsyyntyä. 

 

Täydellisestä parranajosta haaveilevien 

miesten ei tarvitse enää etsiä sopivaa 

vaihtoehtoa. Uusi Braun Series 9 -

parranajokone on Braunin tehokkain ja 

hellävaraisin sähköinen parranajokone, 

joka poistaa enemmän karvoja yhdellä 

vedolla kuin mikään toinen parranajokone. 

Tämä sulavalinjainen laite tarjoaa 

maksimaalisen suorituskyvyn ja 

vähemmän vetoja tuntuen samalla 

miellyttävältä iholla. Ainutlaatuinen, 

neljästä leikkuuelementistä koostuva 

SyncroSonic™-ajopää antaa parhaan 

mahdollisen parranajokokemuksen. 

Braunin edistynyt ajopää poistaa 

kaikenlaiset ihokarvat niin nopeasti, ettei 

iho ehdi ärsyyntyä. Erinomaisen ja 

tehokkaan ajotuloksen tarjoavan Series 9 

avulla ajaa hankalimmatkin ihoalueet 

vaivattomasti. 

 

Tekninen läpimurto: neljä saumattomasti yhdessä 

toimivaa nostavaa, lyhentävää ja leikkaavaa 

leikkuuelementtiä 

Uuden, täydellisen joustavan SyncroSonic™- ajopään teknologian 

ansiosta parranajo onnistuu vähemmillä vedoilla ihoa 

ärsyttämättä. Jokaisella neljästä leikkuuelementistä on oma 

ainutlaatuinen tehtävänsä. Ne toimivat täydellisesti yhdessä – 

nostavat, lyhentävät ja lopuksi leikkaavat partakarvoja. Series 9 

on älykäs parranajokone, joka mukautuu kasvojen erilaisiin 

muotoihin. Braun 9 Series -parranajokoneen neljä 

leikkuuelementtiä toimivat saumattomasti yhdessä ja auttavat 

poistamaan partakarvat vähemmillä vedoilla. 
 
Ajopään kaksi keskileikkuria nostavat, ohjailevat, lyhentävät ja 

leikkaavat hankalia ihokarvoja. HyperLift&Cut Trimmer ajaa 

tasaisesti kasvavat karvat ja Direct&Cut Trimmer on suunniteltu 

poistamaan eri suuntiin kasvavat karvat. Ne toimivat 

saumattomasti yhdessä kahden OptiFoil™-teräsverkon kanssa, 

jotka leikkaavat karvat ihonmyötäisesti. Näiden neljän elementin 

tarkan ja täydellisen yhteistyön ansiosta hankalia ihoalueita kuten 

kaulaa ei tarvitse ajaa useaan kertaan. Se pienentää ihon 

ulommaisille kerroksille syntyvien haavaumien riskiä, joka on 

parranajon aiheuttaman ihoärsytyksen yleisin syy. Neljä 

leikkuuelementtiä toimivat yhdessä erittäin tehokkaasti poistaen 

kaikenlaiset ihokarvat kasvojen kaikilta alueilta ja mukautuvat 

erilaisiin kasvoihin poistaen sängen ja jättäen ihon pehmeäksi ja 

sileäksi.   

 

Varustettu Braunin Sonic-teknologialla  
SyncroSonic™-ajopää saa tehonsa huippuluokan moottorista. 

Linear Drive -moottori on paras Braunin valmistamista 

moottoreista. Se tuottaa 10 000 mikrovärähdystä ja 40 000 liikettä 

joka minuutti. Tämä parranajokone menestyy hyvin pahimmassa 

mahdollisessa testissä: tiheän, kolmen päivän sängen 

lyhentämisessä ja leikkaamisessa aiheuttaen vähemmän 

hankausta, ihon ärsytystä ja polton tunnetta. Series 9 -

parranajokoneella ajaa kolmen päivän parran lisäksi 

maanantaiaamun sängen aivan hetkessä, lopputuloksena puhdas 

ja sileä iho.  

 

Muotoilun ja tekniikan taidonnäyte 

Series 9 edustaa Braunin arvostettua huippumuotoilua, jossa on 

kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin. Se on täydellinen yhdistelmä 

muotoa, toimintoja ja tyyliä. Parranajokoneessa on sininen LED-

näyttö, josta näkee koneen suorituskyvyn ja Li-ion akun tilan. 

 

“Unelmamme oli viedä parranajo täysin uudelle tasolle ja sen 

tuloksena syntyi uusi Series 9: Braunin tehokkain parranajokone, 

joka on varustettu uraauurtavalla teknologialla, tarjoaa parhaan 

suorituskyvyn ollen samalla kuitenkin ihoystävällinen. Tämä 

parranajokone muuttaa vanhat parranajorutiinit yhdistellen 

täydellisesti tehokkuutta ja tarkkuutta. Series 9 -parranajokoneen 

korkealuokkaista suorituskykyä täydentää aerodynaaminen ja 

tyylikäs muotoilu. Tämä parranajokone antaa miehille parhaan 

mahdollisen parranajokokemuksen ja jättää ihon pehmeäksi ja 

sileäksi. Jokaisen miehen on omistettava sellainen,” kertoo 

Braunin varamarkkinointijohtaja Michael Kewley.  

 

Series 9 – parranajokoneita kaikenlaisiin tarpeisiin  
Braun antaa parhaan mahdollisen parranajokokemuksen, oli 

tarpeesi mikä tahansa. Valitse uraauurtavaa teknologiaa ja 

korkeaa suorituskykyä tarjoava Braun Series 9 -parranajokone, 

joka poistaa karvoja niin tehokkaasti, ettei iho ehdi ärsyyntyä juuri 

lainkaan. Braunin Active Cooling -teknologia puolestaan lievittää 

ja rauhoittaa ihoärsytystä. Kokeile myös täysin erilaista 

parranajoa Braun WaterFlex-parranajokoneella, joka on 

yhteensopiva veden, vaahdon ja geelin kanssa. Braunilta löytyy 

sopiva, suorituskykyinen ja luotettava parranajokone kaikenlaisiin 

parranajokokemuksiin. Laitteen suositushinta on 399 euroa.   
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