
 
 

 

 

Braun WaterFlex – faktablad 
 
Tillsätt bara vatten för en ny våg av rakning – Braun introducerar den nya Braun WaterFlex, byggd 
för att användas med vatten, raklödder eller gel. 

 
Braun WaterFlex erbjuder fantastisk hudkomfort och ger utmärkt resultat även i problemområden 
tack vare sitt vridbara huvud som anpassar sig efter ansiktets konturer. WaterFlex kombinerar 
ergonomi och tysk ingenjörskonst i rakapparatens speciella anti-slip-design. Apparaten, som är 
särskilt designad för att användas i duschen med eller utan raklödder/gel ger en oslagbar rakning 
helt fri från hudirritation. 

 
 

Nyckelfunktioner 
 

 
100 procent vattentät (IPX7-testad) 

Braun WaterFlex är särskilt utformad för användning i duschen 
med eller utan skum/gel. Tack vare sitt speciella hölje är den 
100 procent vattentät och kan även sköljas under rinnande 
vatten för enkel rengöring. 
 
Svängbart huvud 

WaterFlex huvud är svängbart upp till 33 grader vilket 
möjliggör nära rakning av stora ytor såsom haka och käklinje. 
Huvudet är utformat för att fånga varje hårstrå på varje kontur 
och ge en utmärkt rakning, även i problemområden.  
 
OptiBlade – för perfekt närhet som varar längre 

Braun har över 50 års erfarenhet av att utveckla skärenheter 
till rakapparater. OptiBlade är den mest avancerade 
skärenheten från Braun, dess unika form gör det möjligt att 
fånga upp mer hår och skära dem djupare än någonsin 
tidigare.  
 
3-stegs skärsystem för bästa rakning 

De 3 individuella skärelementen rakar långa hår lika lätt som 
korta hår. 

 
 

 
 

Ytterligare funktioner 
 

 
 
Precisions-trimmer för exakt styling 

WaterFlex inbyggda precisions-trimmer är perfekt för att trimma polisonger, mustasch eller längre 
skägg med ett utmärkt resultat. 
 
 
 
2-stegad LED-display för batteristatus 

WaterFlex har en inbyggd LED-display som visar batteriets status. 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
Kraftfullt laddningsbart Li-jonbatteri utan minneseffekt 

WaterFlex kommer med ett kraftfullt uppladdningsbart Li-jonbatteri. WaterFlex har ett kraftfullt 3,6V 
Li-jonbatteri utan minneseffekt. 
 
 
 
Fulladdat på endast 1 timme – ger 45 minuters sladdlös rakning 

En timmes laddning ger upp till 45 minuters sladdlös rakning. En snabbladdning på endast 5 
minuter räcker till 1 sladdlös rakning. Apparaten kommer även med SmartPlug som automatiskt 
justerar voltantalet (100-240V) – perfekt hemma eller på resan.  
 

 

Braun WaterFlex finns i butik till det rekommenderade priset 1.399 kronor. För mer information, besök 

http://www.braun.com/global/male-grooming.html  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
För mer information om Braun, vänligen kontakta; 
Zbyszek Kalenik, Braun Communications Manager 
Telefon: +41 7957 24245 
E-post: kalenik.z@pg.com   
 

För bilder eller testprodukter, vänligen kontakta; 
Niklas Sundström, MSL Group 
Telefon: +46 70 20 96 505 
E-post: niklas.sundstrom@mslgroup.com  
 

 

Om Procter & Gamble 

P&G når ca 5 miljarder människor världen över med sina varumärken. Företaget har en av de starkaste portföljerna med ledande 

kvalitetsvarumärken som Always®, Ariel®, Braun®, Duracell®, Yes®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, 

Pampers®, Pantene®, Vicks® och Wella®. P&G är utsett till topp 10 bästa arbetsplatsen i Sverige 2014 av ”Great place to work Institute”. 

P&G har verksamheter i ca 70 länder världen över. Besök www.pg.com/se_SE/ för senaste nyheterna och information om P&G och dess 

varumärken.    

 

Om Braun 

Braun, ett dotterbolag till Procter & Gamble grundat 1921, utvecklar och tillverkar en rad olika hushållsapparater som kombinerar teknisk 

innovation, kvalitet och distinkt design. Portföljen sträcker sig från elektriska rakapparater till skönhetsprodukter och finns tillgängliga världen 

över. Besök www.braun.com/nordic för senaste nyheterna och information om varumärket.    

http://www.braun.com/global/male-grooming.html
mailto:kalenik.z@pg.com
mailto:niklas.sundstrom@mslgroup.com
http://www.pg.com/se_SE/

