
 

 

Faktablad Braun °CoolTec  
 

 
Brauns toppmoderna °CoolTec är först i världen med att leverera ett enanstående 
resultat och samtidigt vara perfekt för män med känslig hud. Designad för att 
överträffa alla förväntningar eliminerar den värmen som uppstår vid rakningen tack 
vare Brauns banbrytande teknologi Thermo-Electric-Cooling (TEC), och skapar en 
märkbar minskning av vanliga tecken på hudirritation vid rakning. 
 
Den innovativa kyltekniken i nya °CoolTec består i huvudsak av 
två delar: kylelementet och Thermo-Electric-Cooling (TEC). 
Kylelementet av aluminium berör huden under rakning, håller den 
fräsch och driver bort värmen via TEC-systemet.  
 
Thermo-Electric-Cooling (TEC) är integrerad i rakapparaten och 
fungerar som en pump som transporterar bort värme från huden 
genom en enkel knapptryckning – utan behov av ytterligare 
produkter som geler eller krämer. När rakapparaten är påslagen 
sjunker kylelementets temperatur med 20°C inom 2 minuter (utan 
hudkontakt) vilket betyder att om rakapparaten förvars i ett 
badrum vid 25°C, håller rakapparaten ca 5°C efter bara 2 minuter. 
 
Det banbrytande kylelementet är integrerat i rakhuvudet och 
ligger mellan de två skärbladen intill centrum av rakapparaten. 
När kylelementet kommer i kontakt med huden under rakningen 
kyler den huden och efterlämnar en uppfriskande känsla fritt från 
irritation. 
 
Kraftfullt uppladdningsbart batteri; 1 timmes laddning ger upp 
till 45 minuter sladdlös rakning. 
 
SensoBlade är särskilt framtaget för att fånga upp hårstrån som växer åt olika håll och på 
så sätt ge en slät rakning.  
 
Braun °CoolTec har också Triple Action Cutting System som i tre steg automatiskt 
anpassar sig till ansiktets konturer samtidigt som den avlägsnar både långa och korta 
hårstrån i ett och samma drag. 
 
Inbyggd trimmer gör det enkelt att putsa skägg och polisånger. 
 
Intelligent Clean&Charge Station rengör, smörjer och laddar rakapparaten genom en 
enkel knapptryckning och tar i processen bort 99,999 % bakterier samtidigt som en 
jetstråle lösgör skäggstrån som har fastnat och samlar dessa i ett speciellt filter i 
behållaren (ingår i modellerna CT2cc och CT5cc). 
 
Braun °CoolTec finns tillgänglig i butik från augusti och lanseras i följande 
modeller, samtliga har Wet&Dry-funktion och kan användas i duschen; 

 CT2s, rekommenderat pris 1699 kr 

 CT2cc med Clean&Charge Station, rekommenderat pris 1899 kr 

 CT4, rekommenderat pris 1799 kr 

 CT5cc, med Clean&Charge Station, 2199 kr 


