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  Voor een comfortabele droge of 

verfrissend natte scheerbeurt.

Oplaadbaar & 
snoerloos 
1 uur opladen voor 45 min.  

gebruik en 15 min. koelen.
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SensoBlade

Pakt haren die in verschillende 

richtingen groeien voor een  

glad resultaat.
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Flexibel drievoudig 

Past zich aan elke  

gezichtscontour aan.
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apparaat zonder 

koeling

°CoolTec scheer-

apparaat met 

koeling

Gewoon scheer- °CoolTec scheer-°

Zet scheerirritatie in de kou.Zet scheerirritatie in de kou
Het 1

ste

 scheerapparaat ter wereld met actieve koeltechnologie. 

Mannen ervaren vaak irritatie tijdens of 

na het scheren, vooral diegene met een 

gevoelige huid.

Zichtbare tekenen van irritatie:

Droge huid

Schilferende huid

Huid die ruw aanvoelt

Roodheid

Kleine rode vlekjes

Zeer kleine snijwondjes

Hoe het werkt
Het geheime element in de °CoolTec is Braun’s innovatieve 

Thermo-Electric-Cooling technology (TEC). Terwijl de 

meeste scheerapparaten warmte laten opbouwen in de kop 

van het scheerapparaat, heeft °CoolTec een innovatieve 

aluminium verkoelende strip geïntegreerd in zijn scheerkop.Het 

koelt actief de huid tijdens de scheerproces en leidt warmte 

weg van de huid - een energieke,  

verfrissende koelte achter latend.

scheerproces en leidt warmte

 

Extra functies:

 
strip

 Individuele  
zwevende 
folies

 
Midden 
trimmerDe nieuwe Braun °CoolTec komt 

met actieve koeling technologie, 

geïntegreerd in het scheerapparaat.

Het werkt met één druk op de knop 

zonder bijkomende producten te 

moeten gebruiken zoals gels of 

lotions die geïntegreerd zijn in het 

scheerapparaat.
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CoolTec CT4s

CoolTec CT2cc

CoolTec CT2s

°CoolTec
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Actieve koeling technologie

Een geïntegreerde elektro keramisch koelelement koelt  

automatisch de huid tijdens het scheren, om zo scheer  

irritatie te minimaliseren. Werkt zonder gels of lotions

SensoBlade

Pakt haren die in verschillende 

richtingen groeien voor een 

glad resultaat

Flexibel drievoudig 

scheersysteem

Past zich aan elke 

gezichtscontour aan

Uitschuifbare trimmer

Om langere haren mee  

te trimmen. Voor een 

nauwkeurige styling

1 uur opladen voor 45

min. gebruik

Zet scheerirritatie in de kou.
Het 1

ste

 scheerapparaat ter wereld met actieve koeltechnologie.

Kleur: Blauw/Blauw

Keypart: 40B

EAN-code product: 

4210201071549

EAN-code omdoos: 

4210201071556

Advies verkoopprijs*: 

€ 179,99

Kleur: Zwart/Blauw

Keypart: 40B

EAN-code product: 

4210201071525

EAN-code omdoos: 

4210201071532

Advies verkoopprijs*: 

€ 199,99

Kleur: Zwart/Blauw

Keypart: 40B

EAN-code product: 

4210201071464

EAN-code omdoos: 

4210201071471

Advies verkoopprijs*: 

€ 169,99

Accessoires

Een- en tweedelig

Accessoires

Eendelig

Accessoires

Een- en tweedelig

* Dit is de advies verkoopprijs, de uiteindelijke prijs wordt uitsluitend door de winkelier bepaald.

Wet & Dry

Voor een comfortabele 

 droge of verfrissend  

natte scheerbeurt.

Beschikbaar vanaf 1 september 2013. 
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