
 

Procter & Gamble 

Procter & Gamble tavoittaa tuotemerkeillään noin 5 miljardia ihmistä ympäri maailman. Yhtiöllä on yksi markkinoiden 

vahvimmista ja luotetuimmista tuoteperheistä, johon kuuluvat esimerkiksi Pampers, Gillette, Olay, Ariel, Oral-B, Braun, Always, 

Pantene, Wella, Duracell ja Vicks. http://www.pg.com 

Braun 

Braun on Procter & Gamblen tytäryhtiö, joka on perustettu Saksassa vuonna 1921. Braun kehittää ja valmistaa kodinkoneita, 

joissa yhdistyvät teknologiset innovaatiot, luotettava laatu ja  develops and manufactures a wide variety of small domestic 

appliances that marry technical innovation, reliable quality and omaleimainen muotoilu. Tässä valikoimassa 

sähköparranajokoneita, kauneustuotteita ja hiustenleikkuukoneita. Braun tuottaa iloa ympäri maailmaa. http://www.braun.com 

    

 

 

Uusi Braun Series 3 innovatiisella  

MicroComb-teknologialla 
 

 

Miehet ovat ajaneet partakarvansa jo tuhansien vuosien ajan. Nykypäivänä 
miehet ovat kiireisempiä kuin koskaan ja etsivät jatkuvasti uusia tapoja selvitä 
arkipäivän rutiineista ketterästi ja nopeasti. Maailman eniten myydyimpien 
partakoneiden valmistaja Braun on kehittänyt Series 3 -sarjaan uuden Braun 
Series 3 -parranajokoneen. Uudet innovatiiviset ominaisuudet tekevät 
parranajosta nopeampaa kuin koskaan aiemmin*, tarjoamalla tarkkaa ja 
miellyttävää parranajoa. 
 
Uusi Series 3 sisältää innovatiivista MicroComb-teknologiaa, jossa 
kampamainen rakenne ohjaa partakarvat leikkaavaan terään. Laite leikkaa 
lyhyet ja pitkät partakarvat samanaikaisesti, jolloin parranajoaika* ja sen 
myötä ihoärsytys vähenee. Lisäksi uusi muotoilu ja innovatiivinen MicroComb 
-teknologia auttavat laitetta mukautumaan kasvojen ihoon paremmin.  
 
Kasvot ovat usein erimuotoisia ja se asettaa haasteita parranajolle. Series 3 
MicroAdaptation-teknologia mahdollistaa parranajon niin läheltä kasvojen 
ihoa kuin mahdollista. Laitteen kolmiosaisen leikkausjärjestelmän erikseen 
liikkuvat terät myötäilevät kasvojen piirteitä.  

 
Koneen keskiterää ympäröivissä, lyhyelle partakarvalle tarkoitetuissa terissä on Braunin kehittämä 
SensoFoil™-teknologia, joka toimii saumattomasti yhdessä MicroComb-teknologian kanssa. 
SensoFoil™ ulottuu eri suuntiin kasvaviin partakarvoihin ja mahdollistaa sen, että laitteella pystyy 
ajamaan myös pidemmän partakarvan ilman, että se aiheuttaa ihoärsytystä.  

 
Uusi Series 3 -parranajokone edustaa korkeaa laatua, innovatiivisuutta ja luotettavaa muotoilua. Uusi 
Series 3 sarja yhdistää toimivan muotoilun korkeaan laatuun ja erinomaiseen suorituskykyyn. Valikoima 
sopii hyvin dynaamisen ja luovan miehen nopeatempoiseen elämään, katseenvangitsevat värit, uusi 
pelkistetty ilme ja ergonominen teknologia mahdollistavat tukevan otteen. 
 

Series 3-3040 Wet & Dry – 129 € 
Series 3-3080 – 159 € 
 
Lisätietoja: susanna.nipuli@hkstrategies.com 
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