
Series 5
Skin Sensitive Technologie

TV
Series 5-7-9

Silk-épil 9-IPL 5
Oral-B Genius

Beste producten
IPL: Testaankoop beste

uit de test in België
Oral-B Genius: Product 

van het jaar 2017 in 
Frankrijk

SE9-961, BT3040 & 
7850cc: best reviewed

op kieskeurig.nl

WINTER 2017

Oral-B
Nieuw assortiment

Sensitive borstel





HIGHLIGHTS:

Actie geldig op 
Series: 5-7-9
Silk-Expert 3000 & 5000
Silk-épil SE5-SE7-SE9
Haircare Series 5-7

Huidgevoelige Technologie
Leest je baard en past de kracht van de motor aan
de dikte van je baard aan en dat 13 keer per 
seconde.

Nieuwe communicatie
Verbeterde communicatie op het pack

November-december 2017
Series: 5-7-9
Silk-Expert 3000 & 5000
Silk-épil SE9
Silk-épil Face



Series 9 Series 7 Series 5 Water
Flex

Series 3 
ProSkin

Series 3 
Shave &
Style

Series 3 
CoolTec

Series 3 Series1 Mobile
Shave

Huidgevoelige

Technologie
  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 + BT + 
5 kam

3 3 3 & 1 1

HyperLift & 
Cut trimmer



Intelligent 
Sonic 
technologie

 

Titanium
coating



Koelelement 

Contour 
aanpassing

       

Precisie
trimmer

        90

Wet&Dry     3080
3040/5
3010



Clean&
Charge

    

Display Count
Down

LCD LED LED LED LED LED LED LED

Premium 
afwerking

 

Flexibel 65° 65° 65° 33° 20°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 45 min 45min 45 min 30 min

Headlock    3090
3080

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH NIMH Li-Ion NIMH NIMH AA

Actie 100 
dagen

  

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Scheerapparaten vergelijken





*Getest op een 3-dagenbaard en in vergelijking met leidende premium producten.

5 scheerelementen
Elk element is gespecialiseerd
in een ander type 
gezichtshaar. 
1. OptiFoil™
voor perfecte gladheid die langer 
duurt.
2. HyperLift&Cut trimmer
tilt platliggende haartjes op en trimt
3. Direct&Cut trimmer
ordent en scheert haartjes af die in 
verschillende richtingen groeien.
4. Beschermende SkinGuard
verzacht de huid.
5. OptiFoil™

Zo mooi als goud, maar veel 
harder.
Titanium is een extreem
duurzaam metaal en heel
resistent tegen corrosie.  
Het ziet er bovendien ook
schitterend uit.  En dat is
waarom Braun dit gebruikt
voor de coating van de 
trimmer.

SyncroSonic technologie – 4-
voudig scheersysteem
De synergie van 4 
gespecialiseerde 
snijelementen en de 
intelligente sonische 
technologie met 40.000 
dwars-snijdende acties per 
minuut. 

10-D contour aanpassing
Een volledig flexibel
scheerhoofd en zwevende
scheerelementen maken van 
de Series 9 een toestel dat
zich aan je huid aanpast en 
meer haren scheert in 1 
beweging dan welk ander
toestel.

Wet & Dry scheren
Met de Series 9 kan je je
zowel droog als nat scheren.  
Gebruik met schuim of gel 
voor nog beter glijden en een
nog zachtere huid.

100% Waterproof
Ervaar de premium Duitse
kwaliteit. Alle Braun 
scheerapparaten zijn
waterproof tot 5 meter.  Je 
kan ze dus reinigen onder de 
kraan of onder de douche 
gebruiken.

50 minuten draadloos
scheren
Dankzij de Li-ion batterij blijft
het toestel werken op volle
capaciteit.  Hij is volledig
opgeladen in 1 uur en de LED 
display geeft de laatste 9 
minuten scheertijd weer.

1 2 3
4

5

Huidgevoelige Technologie
Leest je baard en past de 
kracht van de motor aan de 
dikte van je baard aan en dat
13 keer per seconde.



9296cc 9295cc 9291cc 9290cc 9280cc 9260s 9240s

Huidgevoelige
Technologie

      

Scheer
Elementen

5 5 5 5 5 5 5

Hyperlift&cut
trimmer

      

Intelligent Sonic
Technologie

40.000 
vibraties

40.000 
vibraties

40.000 
vibraties

40.000 
vibraties

40.000 
vibraties

40.000 
vibraties

40.000 
vibraties

Titanium
coating

      

Contour 
aanpassing

10-D 10-D 10-D 10-D 10-D 10-D 10-D

Precisietrimmer       

Wet&Dry       

Clean&Charge     

Oplaad
standaard

Zilver Zwart

Display Countdown Countdown Countdown Countdown LED Countdown LED

Premium 
afwerking

Chroom
+ Lederen

etui

Chroom Zilver
+ Lederen

etui

Zilver Zwart/blauw Zilver
+staander

Zwart/blauw
+ staander

Flexibel 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65°

MultiHeadlock       

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Actie
100 dagen

      

EAN
4210201

170730 165804 165866 165828 165842 167037 167013

RRP* 449.99€ 429.99€ 449.99€ 429.99€ 429.99€ 359.99€ 359.99€

Series 9 
– ‘s Werelds meest efficiënte scheerapparaat**.

•Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar
** Uitzonderlijk zacht



4 scheerelementen
1. OptiFoil™
voor perfecte gladheid die 
langer duurt.
2. Direct&Cut trimmer
ordent en scheert haartjes af 
3. Beschermende SkinGuard
verzacht de huid.
4. OptiFoil™

SyncroSonic technologie –
4-voudig scheersysteem
De synergie van 4 
gespecialiseerde 
snijelementen en de 
intelligente sonische 
technologie met 30.000 
dwars-snijdende acties per 
minuut. 

5 gepersonaliseerde
instellingen
Extra gevoelige en 
intensieve stand voor de 
verschillende gebieden van 
het gezicht - voor 
persoonlijker scheren.

8-D contour aanpassing
Een volledig flexibel
scheerhoofd en zwevende
scheerelementen maken van 
de Series 7 een toestel dat zich
aan je huid aanpast en het
scheert in 1 beweging waar
andere toestellen 2  
bewegingen nodig hebben.

Wet & Dry scheren
Met de Series 7 kan je je zowel
droog als nat scheren.  Gebruik
met schuim of gel voor nog
beter te glijden en voor een
nog zachtere huid.

100% Waterproof
Ervaar de premium Duitse
kwaliteit. Alle Braun 
scheerapparaten zijn
waterproof tot 5 meter.  Je 
kan ze dus reinigen onder de 
kraan of gebruiken onder de 
douche.

50 minuten draadloos
scheren
Dankzij de Li-ion batterij blijft
het toestel werken op volle
capaciteit.  Hij is volledig
opgeladen in 1 uur en het
display geeft aan hoeveel
scheertijd je nog hebt.

1
2

3
4

Huidgevoelige Technologie
Leest je baard en past de 
kracht van de motor aan de 
dikte van je baard aan en dat
13 keer per seconde.



Series
9

7899cc 7898cc 7893s 7880cc 7865cc 7855s 7850cc 7840s

Huidgevoelige
technologie

        

Scheer
Elementen

5 4 4 4 4 4 4 4 4

HyperLift & 
Cut trimmer



Smart Sonic
technologie

40.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

30.000 
vibraties

Titanium
coating



Contour 
aanpassing

10-D 8-D 8-D 8-D 8-D 8-D 8-D 8-D 8-D

Precisie
trimmer

        

Wet&Dry         

Clean&
Charge

     

Display Count
down

LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Premium 
afwerking

 Zilver Zilver Zilver Zwart/
zilver

Grijs Grijs Grijs Zwart/
blauw

Flexibel 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min

Headlock         

Batterij
type

Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Actie 100 
dagen

        

EAN
4210201

166788 171010 166665 166825 166801 166689 171034 166702

RRP* 339.99€ 359.99€ 289.99€ 339.99€ 339.99€ 289.99€ 359.99€ 289.99€

Series 7
Series 7 – Scheert in één beweging wat andere doen in twee

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar



MicroMotion
Door de 3 individueel geplaatste 
scheerelementen reageert het 
apparaat zelfs op de kleinste 
contouren.

MacroMotion
De 40° wendbare scheerkop 
navigeert moeiteloos over 
contouren voor maximaal 
huidcontact.

De gepatenteerde UltraActiveLift
Braun's gepatenteerde UltraActiveLift 
pakt ook de lastige haartjes aan. Voor 
een grondige scheerbeurt in minder 
bewegingen, speciaal voor de 
probleemgebieden kin en nek.

FlexMotionTec
Voor efficiënt scheren zonder huidirritatie

Precisietrimmer
Huidvriendelijke 
precisietrimmer voor 
perfecte vormgeving van 
snor en bakkebaarden.

MultiHeadLock
De Series 5 is uitgerust met 
een systeem dat de 
scheerkop vast kan zetten. 
Een handmatige keuze van 
een van de vijf 
scheerkophoeken zorgt voor 
een perfecte aanpassing op 
moeilijk te scheren gebieden 
zoals onder de neus.

Huidgevoelige Technologie
Leest je baard en past de 
kracht van de motor aan de 
dikte van je baard aan en dat
13 keer per seconde.

Wet & Dry scheren
Met de Series 5 kan je je
zowel droog als nat
scheren.  Gebruik met 
schuim of gel voor nog
beter te glijden en voor een
nog zachtere huid.



Series
9

Series
7

5197cc 5195cc 5190cc 5160s 5147s 5145s 5140s 5030s

Huidgevoeli
ge
technologie

         

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Hyperlift & 
Cut trimmer



Smart Sonic
technologie

 

Titanium
coating



Contour 
aanpassing

         

Precisie
trimmer

         

Wet&Dry          

Clean&
Charge

    

Display Count
Down

LCD 3 LED 3 LED 3 LED 3 LED 3 LED 3 LED 3 LED 1 LED

Premium 
afwerking

  Zilver Zilver Zilver Zwart/
Blauw

Zwart/
Blauw

Zwart/
Blauw

Zwart/
Blauw

Zwart/
Rood

Flexibel 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50 min

Headlock          

Batterij
type

Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Actie 100 
dagen

         

EAN
4210201

177692 175520 175483 180616 177517 175469 175445 068846

RRP* 249.99€ 249.99€ 249.99€ 219.99€ 199.99€ 199.99€ 199.99€ 199.99€

Series 5 
– Zeer comfortabel voor de huid, zelfs op probleemgebieden

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar



WaterFlex Wet&Dry scheerapparaten
Voor een ongeëvenaard gladde en zachte huid. Werkt met schuim.
De Braun WaterFlex scheerapparaten bieden een verbazingwekkend 
comfort voor de huid en een uitzonderlijk glad scheerresultaat, zelfs in de 
probleemzones. Dat is te danken aan de flexibele scheerkop die zich perfect 
aan de gezichtscontouren aanpast. Zij combineren het ergonomische 
antislipdesign met de strengste Duitse kwaliteitsnormen van Braun.  Speciaal 
ontworpen voor een uitzonderlijk en comfortabel gevoel tijdens het scheren 
onder de douche en/of met schuim en om huidirritatie te voorkomen.

Flexibele scheerkop past zich perfect aan gezichtscontouren aan.
De unieke 33° flexibele scheerkop past zich perfect aan uw gezichtscontouren aan, 
zoals rond de kaaklijn en onder de kin. Hij is speciaal ontworpen om geen enkel 
haartje te missen en om zelfs in de probleemzones een perfect resultaat te 
garanderen.

Flexibel drievoudig 
scheersysteem
Twee onafhankelijk van 
elkaar bewegende 
snijelementen passen zich 
aan alle gezichtscontouren 
aan – voor een efficiënte en 
gladde scheerbeurt.

Trimmer voor langere 
haren
Om snor en bakkebaarden 
nauwkeurig vorm te geven.

Krachtige oplaadbare Li-
Ion accu zonder
geheugeneffect
WaterFlex is uitgerust met 
een krachtige oplaadbare
Li-Ion accu. WaterFlex
scheerapparaten gebruiken
een krachtige 3,6V Li-Ion 
accu zonder
geheugeneffect.

Rubberen gripzone
Voor veilig gebruik, zelfs 
onder natte 
omstandigheden.



Series 9 Series 7 Series 5 Series 3 WF2S WF2S

Huidgevoelige
technologie

  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3

HyperLift & Cut
trimmer



Intelligent Sonic 
technologie

 

Titanium coating 

Contour aanpassing      

Precisietrimmer      

Wet&Dry    

Clean&
Charge

  

Display Count
Down

LCD 1-3 LED 1-4 LED 2 LED 2 LED

Premium afwerking  

Flexibel 65° 65° 65° 20° 33° 33°

Headlock    3090 3080

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 45 min 45 min

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH Li-Ion Li-Ion

Actie 100 dagen   

EAN
4210201

183631 094999

RRP* 139.99€ 139.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Series 5



Braun °CoolTec scheerapparaat – Zet scheerirritatie in de kou

Het eerste scheerapparaat ter wereld met actieve koeltechnologie
Braun’s °CoolTec is een revolutionair apparaat voor droog scheren. Het veroorzaakt 
geen hitte en zet scheerirritatie in de kou. Dit vermogen, naast het stijlvolle design en 
de doordachte engineering die u van Braun verwacht, maakt van °CoolTec zeer 
waarschijnlijk het meest geavanceerde scheerapparaat ter wereld. Dit levert 
simpelweg een uitstekende scheerprestatie voor mannen met een gevoelige huid.

Het geheime element in de °CoolTec is de innovatieve Thermo-Electric-
Cooling-technologie van Braun.

Terwijl bij de meeste scheerapparaten de scheerkop warm wordt tijdens het 
scheren, heeft °CoolTec een innovatieve aluminium koelstrip geïntegreerd in 
de kop van het toestel. Deze strip koelt de huid tijdens het scheren, 
waardoor de roodheid, het branderige en jeukende gevoel tot een minimum 
worden beperkt en er alleen nog een koel en verfrissend gevoel achterblijft.

Braun Series 3 CoolTec werd dermatologisch getest en
goedgekeurd door de Skin Health Alliance.

Flexibel drievoudig 
scheersysteem
Twee onafhankelijk van 
elkaar bewegende 
snijelementen passen zich 
aan alle gezichtscontouren 
aan – voor een efficiënte en 
gladde scheerbeurt.

Wet&Dry
Speciaal ontworpen voor 
veilig gebruik onder de 
douche, voor maximale 
flexibiliteit.
Volledige wasbaarheid
Waterdicht tot op 5m.

Trimmer voor langere 
haren
Om snor en bakkebaarden 
nauwkeurig vorm te geven.

Clean&Charge station
Clean&Charge Station met 
3-dubbele werking op 
alcoholbasis.

Koelelement



Series
9

Series
7

Series
5

Series
3

Water
flex

CT4CC CT2CC CT4s CT2s

Huidgevoelige

technologie
  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 3 3 3

Hyperlift & 
Cut trimmer



Smart Sonic
technologie

 

Titanium
coating



Contour 
aanpassing

        

Precisietrim
mer

        

Wet&Dry       

Clean&
Charge

    

Display Count
Down

LCD 1-3 LED 1-4 LED

Premium 
afwerking

 

Flexibel 65° 65° 65° 20° 33°

Headlock    3090 
3080

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Actie 100 
dagen

  

EAN 
4210201

174318 071525 071549 071464

RRP* 199,99€ 189,99€ 169,99€ 159,99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Series 3 °CoolTec



Geavanceerd scheren

3 gespecialiseerde 

scheerelementen werken 

samen voor een 

nauwkeurige, zachte 

scheerbeurt. De 

gepatenteerde SensoFoil™ 

van Braun beschermt je 

huid voor de ultrascherpe 

mesjes.

Gelijkmatig trimmen

Gebruik één van de 5 

kammen (1-7 mm) voor 

je gewenste baardstijl: 

een mannelijke 3-

dagenbaard of die 

nonchalante 

stoppelbaard.

Precieze afwerking

Gebruik het trimhoofd 

om je bakkebaarden 

en snor gemakkelijk 

vorm te geven. 

Braun's blijvend 

scherpe mesjes zijn 

volgens de hoogste 

normen ontwikkeld.

Huidgevoeligheid

Braun's drukgevoelige 

mesjes trekken zich 

automatisch terug om je 

huid te beschermen. Voor 

een zachte scheerbeurt en 

een glad aanvoelende huid.

Intelligent design

De volledige 

scheerkracht van de 

Series 3 Shave&Style 

zit in zijn dunne 

precisiehoofd dat het 

gemakkelijk maakt om 

moeilijke plekken te 

bereiken, zoals 

bijvoorbeeld onder de 

neus.

Gebruik op netstroom of 

draadloos

Kom nooit zonder stroom te 

zitten. De intelligente stekker 

past zich automatisch aan 

100-240 voltage aan, zodat 

je je Braun scheerapparaat 

tijdens het reizen wereldwijd 

kan gebruiken.

100% waterbestendig

Je kan ze gemakkelijk 

onder stromend water 

afspoelen voor een 

eenvoudige en 

hygiënische reiniging.

Key Part BT32

Compatibel met elk 

scheerapparaat Series 3 

nieuwe generatie.



Series 9 Series 7 Series 5 Series 3 Series 3 
CoolTec

3010 BT 3000 BT BT32

Huidgevoelige
technologie

  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 + BT + 
5 kammen

1-2-3-5-
7mm

3 + BT + 
5 kammen

1-2-3-5-
7mm

BT + 5 
kammen
1-2-3-5-

7mm

HyperLift & cut
trimmer



Intelligent 
Sonic 
technologie

 

Titanium coating 

Contour 
aanpassing

    

Precisietrimmer      BT32 BT32

Wet&Dry   3040
3080

 

Clean&
Charge

    

Display Count
Down

LCD 1-3 LED 2-5 LED 3 LED 3 LED

Premium 
afwerking

 

Flexibel 65° 65° 65° 20°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 45min 45min 45min

Headlock    3080
3090

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH Li-Ion NIMH NIMH

Actie 100 dagen   

EAN
4210201

151562 151500 151760

RRP* 109.99€ 99.99€ 29.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Series 3 Shave&Style

New 
Styling key part compatibel met elke Series 3
BT32



Triple Action FreeFloat System
Drie onafhankelijk bewegende 
snij-elementen passen zich aan 
elke gezichtscontour aan en 
garanderen een soepele 
scheerervaring.

MicroComb technologie.
Deze bestaat uit twee rijen, fijne en even 
brede groefjes rond een onafhankelijk 
bewegende middentrimmer. Het vangt 
en geleidt meer haartjes bij elke 
beweging voor een snellere scheerbeurt.

SensoFoil scheerblad
Het geoptimaliseerde scheerblad 
scheert de haartjes gemakkelijker af 
en is tegelijkertijd zacht voor de huid. 

Waterproof 
Volledig afspoelbaar
Braun scheerapparaten 
hebben een volledig 
gesealde behuizing (IPX7 
getest) en kunnen snel en 
gemakkelijk onder 
stromend water worden 
afgespoeld. 

Precisiestand
Met een simpele 
schakelaar kan je tijdelijk 
één van de scheerbladen 
intrekken waardoor het 
scheerhoofd veel smaller 
wordt om precies te 
scheren. Handig onder de 
kaaklijn of de neus.

Rubberen gripzone
Voor veilig gebruik, zelfs 
onder natte 
omstandigheden.

Trimmer voor langere 
haren
om snor en bakkebaarden 
nauwkeurig vorm te geven.



Series
9

Series
7

Series
5

3090
cc

3080
s

3050
cc

3045
s

3040
s

3030
s

3020
s

3010
3000

Huidgevoeli
ge
technologie

  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

HyperLift & 
Cut trimmer



Intelligent 
Sonic 
technologie

 

Titanium
coating



Contour 
aanpassing

          

Precisie
trimmer

          

Wet&Dry       3010

Clean&
Charge

    

Display Count
Down

LCD 1-3 
LED

5 LED 3 LED 4 LED 3 LED 3 LED 3 LED 2 LED 2 LED

Premium 
afwerking

 

Flexibel 65° 65° 65° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 45min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Headlock     

Batterij
type

Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH NIMH NIMH NIHM NIMH NIMH NIMH NIMH

Actie 100 
dagen

  

EAN
4210201

113614 113492 Rood
113164

Grijs
113256

131694 113010 112587 Wit
124702
Zwart

112358

3010s
112129
3000s

124481

RRP* 189.99€ 159.99€ 129.99€ 139.99€ 129.99€ 109.99€ 99.99€ 89.99€
79.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Series 3 ProSkin

New 
Styling key part
BT32



Geavanceerd scheren

3 speciale snijelementen 

werken samen voor een 

gladde, milde scheerbeurt. 

Braun’s gepatenteerde 

SensoFoil™ beschermt je 

huid tegen de superscherpe 

messen.

Perfecte aanpassing

De 3 onafhankelijk bewegende 

snijelementen (3-Flex-kop) 

passen zich aan elke 

gezichtscontour aan voor 

maximaal huidcontact.

Huidgevoeligheid

Braun’s drukgevoelige mesjes 

trekken zich automatisch terug 

om je huid te beschermen. 

Voor een milde scheerbeurt 

en een huid die glad aanvoelt.

Intelligent design

Het volledige scheervermogen 

van de Series 3 zit in een 

superdun scheerhoofd, 

waardoor je eenvoudig bij 

moeilijke plekken zoals onder 

de neus kunt komen.

100% waterbestendig

Je kunt ze gemakkelijk onder 

stromend water afspoelen voor 

een eenvoudige en 

hygiënische reiniging.

2x duurzame batterijen

Twee krachtige NiMH-

batterijen met technologie 

voor snel opladen. Slechts 5 

minuten opladen is genoeg 

voor een volledige 

scheerbeurt.



Series
9

Series
7

Series
5

Series
3
ProSkin

Series
3 
CoolTec

310s
W&D

301 300 300S

Huidgevoelige
technologie

  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 3 3 3

HyperLift & 
cut trimmer



Intelligent 
Sonic 
technologie

 

Titanium
coating



Contour 
aanpassing

        

Precisietrimmer     

Wet&Dry    3040
3080

 

Clean&
Charge

    

Display Count
Down

LCD 1-3 LED 2-5 LED 1 LED 1 LED 1 LED 1 LED

Premium 
afwerking

 

Flexibel 65° 65° 65° 20° 20° 20° 20° 20°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 45min 20 min 20 min 20 min 20 min

Headlock    3080
3090

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH Li-Ion NIMH NIMH NIMH NIMH

Actie 100 
dagen

  

EAN
4210201

163367 163817 163343 163305

RRP* 79.99€ 74.99€ 69.99€ 69.99€
* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Series 3 Basics

New 
Styling
BT32



Een breed, zwevend scheerblad dat zich aan het gezicht aanpast.
Het Braun Series 1 scheerapparaat is perfect voor veeleisende beginners. Het 
extra brede scheerhoofd maakt gebruik van een FreeFloat System en de ultra 
dunne SmartFoil technologie volgt moeiteloos de gezichtscontouren voor een 
gladde scheerbeurt en meer huidcomfort.

Afspoelbaar
Volledig afspoelbaar 
onder stromend water -
voor een gemakkelijke 
reiniging.

Trimmer voor langere 
haren
Om snor en 
bakkebaarden 
nauwkeurig vorm te 
geven.

Rubberen gripzone
Voor veilig gebruik, zelfs 
onder natte 
omstandigheden.

Triple Action Cutting System
Drie onafhankelijk bewegende snij-elementen passen zich aan elke gezichtscontour 
aan en garanderen een soepele scheerervaring.

2x Smart Foil™
Door zijn unieke gaatjespatroon kan de Smart Foil™ gemakkelijk haartjes die in 
verschillende richtingen groeien afscheren.

1 Middentrimmer
Scheert makkelijk alle haartjes, zelfs die op moeilijk bereikbare plaatsen.



Series 9 Series 7 Series 5 Series 3 190 
black

190 
blue

170 130s

Huidgevoelige
technologie

  

Scheer
Elementen

5 4 3 3 3 3 1 1

HyperLift & Cut
trimmer



Smart Sonic
technologie

 

Titanium
coating



Contour 
aanpassing

   

precisietrimmer        

Wet&Dry   

Clean&
Charge

  

Display Count
Down

LCD 1-3 LED 1-4 LED 1 LED 1 LED 1 LED

Premium 
afwerking

 

Flexibel 65° 65° 65° 20° 0° 0° 0° 0°

Capaciteit 50 min 50 min 50 min 45 min 30 min 30 min snoer snoer

Headlock    3080 3090

Batterij type Li-Ion Li-Ion Li-Ion NIMH NIMH NIMH

Actie 100 
dagen

  

EAN
4210201

061779 111504 037415 038832

RRP* 59.99€ 59.99€ 54.99€ 49.99€

Series 1

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar



Reinigt Laadt op Smeert Droogt

De reinigingsvloeistof op 
basis van alcohol spoelt 
de stoppels weg, terwijl 
99,999% van de bacteriën 
verwijderd worden.

Het scheerapparaat 
wordt automatisch 
opgeladen.

De reinigingsvloeistof 
smeert de 
scheermesjes en 
geeft ze een frisse 
citroengeur.

Na het reinigen wordt 
het scheerapparaat 
grondig gedroogd.

Hoe werkt het?

Reinigingsopties voor je scheerapparaat:

Tests hebben aangetoond dat het 
Clean&Charge station gebruiken 
tot 10x meer hygiënisch is dan 
gewoon onder de kraan 
afspoelen.  

Onder stromend water
Alle Braun scheerapparaten
zijn afspoelbaar.

Brush & spray          Clean & charge station

CCR2 – refill C&C
EAN: 4210201382683
RRP: 14.99€

CCR4 – value pack
EAN: 4210201072447
RRP: 24.99€

Cleaning spray 125ml
EAN: 4210201213475
RRP: 5.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar



Kleine investering, optimale prestatie.
Binnen 18 maanden heeft je Braun scheerapparaat zo’n 6 miljoen haartjes geschoren. Bij het uitvoeren 
van deze aanzienlijke taak raken de scheerelementen langzaam versleten en je scheerbeurt voelt wellicht 
wat minder glad en comfortabel aan. Daarom raadt Braun je aan om je scheerblad en messenblok elke 18 
maanden te vervangen, zodat je scheerapparaat altijd maximale prestaties levert. Voor een efficiënte 
scheerbeurt, elke dag.



M60b
EAN: 4210201649793

RRP: 24.99€

• Op batterijen (ingebrepen)

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar



Braun Styling
Baardtrimmers

Maximale precisie
20 lengtes (1-20mm 
met sprongen van 
0.5mm).
Memory Safety lock 
onthoudt de lengte 
van je voorkeur.

Ultrascherpe 
roestvrij stalen  
trimelementen 
snijden lang en dik 
haar zonder trekken. 
Ze zijn gemaakt om 
een leven lang mee 
te gaan.

Makkelijk reinigen: 
volledig afspoelbaar 
onder de kraan.

Te gebruiken 
met of zonder 
snoer.

Uitschuifbare 
trimmer voor 
het stylen van de 
baardlijnen.

Krachtige NiMH 
batterij: 
oplaadbaar in 1 uur 
voor 50 minuten 
gebruik. 
Automatische 
voltage aanpassing 
100v-240V.

BT3020
EAN: 4210201167631

RRP: 39.99€
• 1 kam 1-10mm in 20 

stappen
• 10u laden = 40 min 

gebruiken

BT3040
EAN: 4210201167655

RRP: 49.99€
• Gratis Gillette Flexball shaver
• 1 kam 1-10mm in 20 stappen
• 1 kam 11-20mm in 19 

stappen
• 8u laden = 60 minuten 

gebruiken

BT5070
EAN: 4210201130123

RRP: 74.99€
▪ 1 kam 1-10mm
▪ 1 kam 10-20mm
▪ 1u opladen = 50 minuten 
gebruik
▪ Reisetui

BT5090
EAN: 4210201130185

RRP: 84.90€
▪ 1 kam 1-10mm
▪ 1 kam 10-20mm
▪ 1u opladen = 50 minuten 
gebruik
▪ Oplaadstandaard
▪ Reisetui

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Stoppels & korte baard
Met stappen van 0,5 mm 
tussen 1-10 mm : 
gelijkmatig trimmen voor 
meer controle over je stijl.

Lange baard & haar
Een kam voor langer haar 
(11-20 mm) om een langere 
baard te onderhouden. Ook 
te gebruiken als 
haartondeuse!

Afgetekende
contouren

Gratis Gillette Fusion 
ProGlide om lijnen te 
definiëren en 
contouren te creëren.

Handig bij



Braun Styling
Hair Clipper

HC5010
EAN: 4210201129806

RRP: 49.99€
• Trimkam 3-24mm

HC5050
EAN: 4210201135555

RRP: 59.99€
▪ Trimkam 3-24mm
▪ Trimkam 14-35mm
▪ Reisetui

HC5090
EAN: 4210201131939

RRP: 69.99€

▪ Trimkam 3-24mm
▪ Trimkam 14-35mm
▪ Oplaadstandaard 
▪ Reisetui

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Ultrascherpe 
roestvrij stalen  
trimelementen 
snijden lang en 
dik haar zonder 
trekken. Ze zijn 
gemaakt om een 
leven lang mee 
te gaan.

Krachtige NiMH 
batterij: oplaadbaar 
in 1 uur voor 50 
minuten gebruik. 
Automatische 
voltage aanpassing 
100v-240V.

Rubberen greep 
voor optimaal 
gebruik.

Memory Safety 
lock onthoudt 
de lengte van 
je voorkeur.

Makkelijk 
reinigen: 
volledig 
afspoelbaar 
onder de kraan.

Maximale 
precisie
17 lengtes (3-
35mm + extra 
kort zonder 
kam).



Braun Styling
Multigroomingkit

Precisie van top tot teen
Met de 8 verschillende 
opzetstukken creëer je 
probleemloos en met 
precisie je unieke look, of 
je nu je haar knipt, je oor-
en neushaar bijwerkt, je 
baard trimt of je lichaam 
verzorgt.

Duurzame stroom
60 minuten 
opladen is goed 
voor 60 minuten 
precisietrimmen.

Blijvend scherpe mesjes
Bieden hoogwaardige 
precisie voor iedere stijl. 
De ultrascherpe roestvrije 
stalen mesjes scheren lang 
of dik haar zonder eraan 
te trekken.

LED-oplaadindicator
Geeft informatie over 
de oplaadstatus zodat 
je nooit onverwacht 
met een lege batterij 
komt te zitten.

100% waterbestendig 
Wet & Dry
Veilig om onder de 
douche te gebruiken voor 
extra comfort en gemak. 
Eenvoudig te reinigen 
onder stromend water.
Enkel MGK3080.

MGK3020
EAN: 4210201167556

RRP: 39.99€
• Trimmer
• 4 kammen: 

13standen ts 0,5-21 
mm

• Oor en neustrimmer
• 10u laden = 40 

minuten gebruiken

MGK3040
EAN: 4210201167570

RRP: 49.99€
• Trimmer
• 4 kammen: 13standen ts 

0,5-21 mm
• Precisietrimmer
• Gillette Body scheermes
• 8u laden = 60 minuten 

gebruiken

MGK3060
EAN: 4210201167594

RRP: 59.99€
• Trimmer
• 4 kammen:13standen 0,5-21 mm
• Precisietrimmer
• Oor en neustrimmer
• Gillette Flexball
• 8u laden = 60 minuten gebruiken

MGK3080
EAN: 4210201167617

RRP: 69.99€
• Trimmer
• 4 kammen: 13standen ts 0,5-21 mm
• Lichaamstrimmer
• Oor en neustrimmer
• Gillette Flexball
• 1u laden = 60 minuten gebruiken

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

7in1 8in1 9in16in1



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Braun Styling
Multigrooming

2 krachtige 
NiMH 
batterijen: 
oplaadbaar 
in 14 uur 
voor 30 
minuten 
gebruik.

Makkelijk 
reinigen: 
volledig 
afspoelbaar 
onder de 
kraan.

LED licht 
geeft status 
batterij aan.

Automatische 
voltage 
aanpassing 
tussen 100V 
en 240V.

MG5050
EAN: 4210201132066

RRP: 89.99€
▪ 3-Dagen-Baard opzetstuk

MG5090 (W&D)
EAN: 4210201132271

RRP: 99.99€
▪ 3-Dagen-Baard opzetstuk
▪ Precisie-opzetstuk
▪ Oplaadstandaard

Trimmen
Met het trimopzetstuk 
kan je je baard op 4 
lengtes scheren 
(1.2mm,2.8mm,4.4mm,
6mm) met Click&Lock 
om je voorkeur te 
blokkeren.

Scheren
Extra breed 
Smart Foil™ 
scheerblad voor 
een gladde 
scheerbeurt.

Stylen
Trim en style 
met de 
draaibare 
trimmer. De 
brede kant 
voor efficiënt 
trimmen, de 
smalle kant 
voor precisie.

3in1



BG5010 (W&D)
EAN: 4210201129820

RRP: 59.99€
▪ Sensitive kam 0.6mm
▪ Medium kam 3mm
▪ Lange kam 8mm
▪ Oplaadstandaard
▪ Douche hanger

BG5030 (W&D)
EAN: 4210201129912

RRP: 69.99€
▪ Sensitive kam 0.6mm
▪ Medium kam 3mm
▪ Lange kam 8mm
▪ Gillette Fusion extra mesje
▪ Oplaadstandaard
▪ Douche hanger
▪ Reisetui

Braun Styling
Bodygrooming

2 krachtige 
NiMH batterijen: 
oplaadbaar in 14 
uur voor 50 
minuten 
gebruik.

Oplaadstandaard: 
zo is het toestel 
steeds klaar voor 
gebruik.

LED licht geeft 
status batterij 
aan.

Makkelijk reinigen: 
volledig afspoelbaar 
onder de kraan.

Trimmen: het 
trimelement heeft 
nog fijnere tanden 
dan de baardtrimmer 
voor nog preciezer te 
trimmen op de ideale 
lengte (0.6mm, 
3mm, 8mm)
Scheren: Scheren 
met de Gillette 
technologie voor 
maximaal 
scheercomfort.

De perfecte tool 
om het haar van 
je volledige 
lichaam te 
scheren en 
trimmen zoals je 
zelf wenst

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Enkel trimmen
Trim je 

lichaamshaar op 
3 lengtes met de 

bodytrimmer
(0.6mm, 3mm & 

8mm).

Enkel scheren
Het gladste

scheerresultaat met 
de 5 geïntegreerde

Gillette Fusion-
scheermesjes .

Trimmen en scheren
Combineer de 2 –

trimmen en scheren
in 1 keer voor een

efficiënte
bodygrooming.



Precisietrimmer
PT5010
EAN: 4210201132370

RRP: 19.99€

Neus- en oortrimmer
EN10
EAN: 4210201574620

RRP: 19.99€

Braun Styling
Precisie

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Trim op exacte lengtes en scheer 
contouren op een nauwkeurige manier.
De Braun precisietrimmer geeft je de 
vrijheid om een waaier aan verschillende 
looks te creëren, hoe je ze ook maar wilt. 
Met de twee trimkammen creëer je 
precieze stijlen tot op de millimeter. De 5 
mm-kam gebruik je voor een consistente, 
nette afwerking en met de 8 mm-kam zorg 
je ervoor dat langer gezichtshaar perfect 
onderhouden blijft.

Creëer de perfect verzorgde look.
De precisietrimmer heeft een extra klein 
trimelement om scherpe lijnen en vormen 
te definiëren. Je kunt hiermee ook die 
lastig te bereiken plekjes trimmen, zoals 
onder je neus of kin.

Trimmerstandaard
De perfecte plaats om je precisietrimmer 
tussen twee behandelingen in te bewaren.

Werkt op batterijen
Bevat een AAA-batterij voor tot 120 
minuten precisietrimmen.

Handig en eenvoudig.
De ergonomisch ontworpen Braun oor- en 
neustrimmer is gemakkelijk te hanteren en 
comfortabel in gebruik. Voor betrouwbare 
en effectieve resultaten, elke keer opnieuw.

Precies en veilig.
Het high performance ronde messysteem 
van Braun garandeert de nauwkeurige 
verwijdering van oor- en neushaar in alle 
veiligheid, zonder trekken of rukken.

Volledig afspoelbaar
De Braun Oor&Neus trimmer is afwasbaar 
voor eenvoudig schoonmaken onder 
stromend water.

Compact ontwerp
Dankzij zijn beschermkap en compacte 
ontwerp is de oor- en neustrimmer de 
ideale verzorgingstool voor thuis en 
onderweg.

Werkt op batterijen
Bevat een AAA-batterij voor 60 minuten 
trimmen.





SE 9 
SkinSpa

SE 9 SE 7 
SkinSpa

SE7 SE5 SE3 SE1

40% breder hoofd  

Silk-épil pincetten 40 40 40 40 28-40 20 20

Flexibel hoofd     

SmartLight      

Wet&Dry     Versie W&D

Massagerollers     Versie snoer 

Oplaadbaar - 1 uur
laden =

40min 40min 40min 40min 40min
snoer

snoer snoer

2 snelheden      

Afwasbaar     

Skinspa Sensitive 
borstel +cap



SkinSpa
Diepreinigende
borstel +cap

 

SkinSpa massage  

Gezichtsreiniging   

Optie scheren    

Optie gevoelige zones   

Huidcontactopzetstuk    

Optie trimmen 

Dermatologisch
aanbevolen

   

Actie 100 dagen     

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil overzicht





De snelste en meest precieze 
epilator van Braun.
De 40% bredere scheerkop vangt 
en verwijdert nog meer haartjes in 
één beweging, terwijl de 
revolutionaire MicroGrip-
pincettechnologie met bredere, 
langere en dieper gaande pincetten 
het epileerresultaat verbetert – het 
verwijdert 4x kortere haartjes dan 
bij waxen.

Diepte
lichaamsmassage
Het nieuwe diepte
massage-opzetstuk
stimuleert de 
bloedcirculatie voor
een zichtbare
verbetering van de 
huid.  

Grondige
exfoliatieborstel
6x grondiger dan een
manuele scrub.  
Verwijdert dode
huidcellen en 
vermindert de kans 
op ingroeiende
haartjes.

Zachte exfoliatieborstel
4 x betere exfoliatie voor een
zichtbaar verfijnde huid in 
gevoelige zones.

Gezichtsborstel
Dieptereinigende borstel + Zachte exfoliatieborstel
Verwijdert make-up & onzuiverheden tot diep in de poriën.

Technologie Wet&Dry
Kan gebruikt worden in bad
of onder de douche voor
extra comfort en gemak. 
Ideaal voor een pijnloze
epileersessie.

Smartlight
Onthult zelfs de fijnste
haartjes zodat je niks mist.

30° flexibel hoofd
Past zich aan je 
lichaamscontouren aan

Pulserende actieve
vibraties
Voor een extra zachte
epilatie.



SE 9-969 SkinSpa SE 9-961 SkinSpa SE 9-941 Skinspa

40% breder hoofd   

Silk-épil pincetten 40 40 40

Flexibel hoofd   

SmartLight   

Wet&Dry   

Massagerollers   

Oplaadbaar - 1 uur laden = 40min 40min 40min

2 snelheden   

Afwasbaar   

Skinspa Sensitive borstel +cap   

SkinSpa Diepreinigende borstel
+cap

  

SkinSpa massage  

Gezichtsreiniging 

Optie scheren 

Optie gevoelige zones   

Huidcontactopzetstuk   

Optie Trimmen

Dermatologisch aanbevolen   

Actie 100 dagen   

EAN 4210201 183143 180951 183082

RRP* 199.99€ 194.99€ 179.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil 9 SkinSpa

7 redenen waarom je de Braun Silk-épil geweldig zult vinden:
1. Epileren geeft je in een handomdraai een gladde huid, tot wel 4 weken lang.
2. Braun Silk-épil epilators verwijderen tot 4x kortere haartjes dan waxen (0,5 mm).
3. Silk-epilators hebben een massage-opzetstuk dat ongemak helpt verminderen. Epileren is bijna 
pijnloos bij regelmatig gebruik.
4. Epileren zorgt er mede voor dat haartjes lichter en minder opvallend terugkomen.
5. Hij is niet alleen geschikt voor je benen – de verschillende opzetstukken zijn ontworpen voor gebruik 
op armen, oksels, gezicht en bikinilijn.
6. Hij is geweldig voor de gevoelige huid omdat er tijdens het ontharen niet aan de huid getrokken 
wordt.
7. Epilatie is een geschikte manier van ontharen voor alle vrouwen en alle huidtypes.



De snelste en meest precieze 
epilator van Braun.
De 40% bredere scheerkop vangt 
en verwijdert nog meer haartjes in 
één beweging, terwijl de 
revolutionaire MicroGrip-
pincettechnologie met bredere, 
langere en dieper gaande pincetten 
het epileerresultaat verbetert – het 
verwijdert 4x kortere haartjes dan 
bij waxen.

Technologie Wet&Dry
Kan gebruikt worden in bad
of onder de douche voor
extra comfort en gemak. 
Ideaal voor een pijnloze
epileersessie.

Smartlight
Onthult zelfs de fijnste
haartjes zodat je niks mist.

30° flexibel hoofd
Past zich aan je 
lichaamscontouren aan.

Pulserende actieve
vibraties
Voor een extra zachte
epilatie

Ontdek ook het gezichtsepileerapparaat

Vul je beauty-routine aan met de 
gezichtsreiniger die tot 6x beter reinigt dan 
manueel



SE 9 
SkinSpa

SE 9-579 SE 9-561 SE 9-549 SE 9-538 SE 9-521 

40% breder hoofd      

Silk-épil pincetten 40 40 40 40 40 40

Flexibel hoofd      

SmartLight      

Wet&Dry      

Massagerollers      

Oplaadbaar - 1 uur
laden =

40min 40min 40min 40min 40min 40min

2 snelheden      

Afwasbaar      

Skinspa Sensitive 
borstel +cap



SkinSpa
Diepreinigende
borstel +cap



SkinSpa massage 

Gezichtsreiniging   

Optie scheren   

Optie gevoelige
zones

  

Huidcontactopzetst
uk

     

Optie trimmen 

Dermatologisch
aanbevolen

     

Actie 100 dagen      

EAN 4210201 109075 182825 108979 108894 108856

RRP* 169.99€ 159.99€ 149.99€ 169.99€ 129.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil 9 Wet&Dry



De meest zachte epilatie.
De Braun Silk-épil 7 Wet & Dry epilator is de ideale zachte, maar efficiënte manier om zelfs de 
kortste haartjes te verwijderen. De Close-Grip technologie met 40 pincetjes verwijdert haartjes zo 
klein als een zandkorrel voor een perfect glad resultaat tot 4 weken lang.

De innovatieve scrub vermindert het aantal ingegroeide haartjes.
De sonische scrubtechnologie van Braun levert meer dan 3000 microtrillingen per minuut om je 
huid te scrubben. Dankzij zijn nieuwe, hoogwaardige haren werkt de borstelkop 6x beter dan een 
handmatige behandeling alleen.  Hij verwijdert dode huidcellen en vermindert het aantal 
ingegroeide haartjes. Het resultaat is gladheid waar je dol op zult zijn.

Ben je het beu om te wachten totdat je lichaamshaar lang genoeg is om het te waxen? De Braun 
Silk-épil epilators kunnen haartjes zo kort als 0,5 mm vastgrijpen en verwijderen, zodat de dagen 
van wachten voorgoed voorbij zijn.

Wet&Dry
Werkt in het bad of onder 
de douche voor een 
comfortabelere epilatie. Als 
je regelmatig epileert, wordt 
het vrijwel pijnloos.

Hoge frequentie 
massagerollers
Het hoogfrequent 
massagesysteem 
stimuleert de huid voor 
een nog comfortabelere 
ervaring.

Flexibele kop
De flexibele kop past zich 
vlot aan de rondingen van 
het lichaam aan voor 
meer comfort en 
efficiëntie.

Smartlight
De smartlight licht zelfs de 
fijnste haartjes op voor een 
extra grondige ontharing.

SE79V 
Deep massage pad
EAN: 4210201170389
RRP: 19.99€

SE79E 
Deep cleaning
EAN: 4210201152156
RRP: 14.99€

SE79 
Sensitive 
EAN: 4210201077442
RRP: 14.99€

SkinSpa
Navulling
opties



SE 9 
SkinSpa

SE 9 SE 7-939E 
SkinSpa

SE 7-921E 
SkinSpa

SE 7-561 SE 7-521

40% breder hoofd  

Silk-épil pincetten 40 40 40 40 40 40

Flexibel hoofd      

SmartLight      

Wet&Dry      

Massagerollers      

Oplaadbaar - 1 uur
laden =

40min 40min 40min 40min 40min 40min

2 snelheden      

Afwasbaar      

Skinspa Sensitive 
borstel +cap



SkinSpa
Diepreinigende
borstel +cap

  

SkinSpa massage 

Gezichtsreiniging   

Optie scheren   

Optie gevoelige
zones

  

Huidcontactopzetst
uk

   

Optie trimmen 

Dermatologisch
aanbevolen

     

Actie 100 dagen      

EAN 4210201 152088 152002 183006 116233

RRP* 169.99€ 149.99€ 139.99€ 114.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil 7 Wet&Dry



Nieuwe starterkit
Het accessoire voor
starters combineert
epileren met scheren
voor een eerste
zachte
epileerervaring.

Altijd in contrôle 
De antislip-grip maakt de 
silk-épil 5 handig en veilig
in gebruik, zelfs in het
water.  

Microgrip technologie
Verwijdert de haartjes
efficiënt voor een langdurig
zacht resultaat.  

2 snelheden
Gemakkelijk aan te 
passen aan jouw
voorkeuren en 
gevoeligheid van je huid.  

Tips voor beginners

Voor het eerst een epileerapparaat gebruiken?
Voor het eerst epileren maakt heel wat starters ongerust.  Het is daarom
dat Braun een starterkit ontwikkeld heeft die je in 2 fases kan gebruiken. 

Fase 1 : beginnersaccessoire gedurende de 1ste maand.
De beginnerskit van Braun heeft een beginners-opzetstuk dat naast een
epileeropzetstuk ook voorzien is van een Gillette Venus-mesje.  Elke week
epileert dit toestel 60% van de haartjes en de overblijvende haartjes
scheert het weg.  Gebruik dit opzetstuk de eerste 4 weken zodat je 
gewoon geraakt aan het epileren.  

Fase 2 : Epileer je 1 keer per week. 
Vanaf nu is je huid gewoon aan het epilieren en kan je naar het
standaardepileerhoofd overschakelen, dankzij de Micriogrip Technologie 
verwijder je efficiënt en langdurig alle haartjes tot de wortel.  Zo heb je tot
4 weken lang gladde en zachte benen. 

Ontworpen voor een extra zachte ontharing.
De Silk-épil 5 Wet & Dry is perfect voor vrouwen die nieuw zijn op het gebied van epilatie. Het 
apparaat kan gebruikt worden in bad en onder de douche voor extra comfort en gemak. De 
combinatie van het warme water en de hoge frequentie massagerollers van Braun helpen om je 
huid te verzachten, te ontspannen en zo het epileren comfortabeler te maken. Gebruik hem 
met je favoriete douchegel, zodat het apparaat beter glijdt en geniet van een ontzettend glad 
resultaat, tot wel 4 weken lang.



SE 9 
SkinSpa

SE 9 SE 7 
SkinSpa

SE5-541 SE5-531 SE5-511
Startkit

40% breder hoofd  

Silk-épil pincetten 40 40 40 28 28 28

Flexibel hoofd   

SmartLight      

Wet&Dry      

Massagerollers   

Oplaadbaar - 1 uur
laden =

40min 40min 40min 40min 40min 40min

2 snelheden      

Afwasbaar      

Skinspa Sensitive 
borstel +cap



SkinSpa
Diepreinigende
borstel +cap

 

SkinSpa massage 

Gezichtsreiniging   

Optie scheren    Startkit

Optie gevoelige
zones

 

Huidcontactopzetst
uk

   

Optie trimmen 

Dermatologisch
aanbevolen

  

Actie 100 dagen   

EAN 4210201 115052 114833 183020

RRP* 99.99€ 79.99€ 69.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil 5 Wet&Dry



Werkt beter dan waxen - pakt haartjes die 4x korter zijn.
Je hoeft nooit meer te wachten tot je lichaamsbeharing genoeg gegroeid is zodat het kan 
worden gewaxt. De speciale Close-Grip technologie van Braun met 40 pincetten pakt haartjes 
zo klein als een zandkorreltje (0,5 mm). Geen tussendoordagen meer, geen gedoe meer.

Mij hou je niet tegen.
Ontwikkeld voor ononderbroken gebruik in een droge omgeving, dus het laat je nooit in de 
steek.

Hoge frequentie 
massagerollers
Stimuleert de huid voor een 
comfortabelere ervaring.

Smartlight
Het Smartlight belicht 
zelfs de fijnste haartjes 
voor extra grondige 
ontharing.

Past zich aan elke 
contour aan
Dankzij het draaibare 
hoofd, volgt hij elke 
lichaamscontour voor 
een beter huidcontact 
en een nog zachtere 
epileerbeurt.

Scheerhoofd
Het scheerhoofd en het 
trimopzetstuk maken van je 
epilator een sterk presterend 
elektrisch scheerapparaat.

Maak je beautyroutine compleet met een betere 
gezichtsreiniging.
De speciale Braun gezichtsborstel verwijdert make-up en 
onzuiverheden 6x beter dan een handmatige reiniging. 
Daarnaast verfijnt en scrubt deze de huid met 
microbewegingen. 100% waterdicht voor eenvoudig gebruik 
onder de douche.

Voordeel van de 

reinigingsborstel 

voor het gezicht



SE 9 
SkinSpa

SE 9 SE 7 
SkinSpa

SE5 SE5780 SE5329 SE5185

40% breder hoofd  

Silk-épil pincetten 40 40 40 28 40 40 40

Flexibel hoofd      

SmartLight       

Wet&Dry    

Massagerollers      

Oplaadbaar - 1 
uur laden =

40min 40min 40min 40min snoer snoer Snoer

2 snelheden       

Afwasbaar       

Skinspa Sensitive 
borstel +cap



SkinSpa
Diepreinigende
borstel +cap

 

SkinSpa massage 

Gezichtsreiniging    

Optie scheren    

Optie gevoelige
zones

  

Huidcontactopzets
tuk

   

Optie trimmen  

Dermatologisch
aanbevolen

  

Actie 100 dagen   

EAN 4210201 048169 095958 048763

RRP* 119.99€ 89.99€ 79.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil 5



Systeem met 20-Pincetjes
Verwijdert het haar efficiënt 
bij de wortel voor een 
langdurig gladde huid.

Smartlight
Belicht zelfs de fijnste 
haartjes zodat je zeker 
bent dat ze allemaal 
verwijderd zijn.

Massagerollers
Stimuleren en masseren 
zachtjes je huid voor nog 
meer comfort.

Twee snelheidsinstellingen
Laat jou kiezen wat het 
beste is voor jouw huidtype 
en persoonlijke 
schoonheidsritueel.

Hoe epileren: tips voor beginners
's Avonds is het beste moment om te epileren; je bent meer ontspannen en de 
mogelijke kleine bultjes zijn 's ochtends weg! De beste voorbereiding is scrubben 
onder een warme douche. Hierdoor wordt je huid schoon en ontspannen en zullen 
de haartjes minder snel ingroeien. Gebruik een lichaamsscrub of scrubhandschoen; 
we kunnen je ook onze Braun Silk-épil SkinSpa innovatieve scrubborstel aanbevelen, 
die tot 4x beter resultaat geeft dan een handmatige scrubbeurt.

Hou je epilator zo vast dat het natuurlijk aanvoelt. Hou hem in een hoek van 90 
graden ten opzichte van je benen en beweeg de epilator opwaarts, tegen de 
haargroeirichting in. Je hoeft niet hard te drukken, laat de epilator gewoon de huid 
zachtjes aanraken. De massagerollers van Braun Silk-épil helpen om ongemakken tot 
een minimum te beperken en bij regelmatig gebruik wordt het epileren vrijwel 
pijnloos.

De gouden regel 
is om te hydrateren na het epileren en nooit ervoor. Breng 
bodylotion aan voor een optimaal resultaat en de volgende 

ochtend wacht je een superzachte huid.



SE 9 
SkinSp

a

SE 9 SE 7 
SkinSpa

SE5 SE3-321 SE3270 SE3170 SE1170

40% breder hoofd  

Silk-épil pincetten 40 40 40 28-40 20 20 20 20

Flexibel hoofd    

SmartLight       

Wet&Dry    Versie W&D

Massagerollers    Versie
snoer

  

Oplaadbaar - 1 uur
laden =

40min 40min 40min 40min
snoer

snoer snoer snoer snoer

2 snelheden       

Afwasbaar    

Skinspa Sensitive 
borstel +cap



SkinSpa
Diepreinigende
borstel +cap

 

SkinSpa massage 

Gezichtsreiniging   

Optie scheren    

Optie gevoelige
zones

 

Huidcontactopzetst
uk

  

Optie trimmen  

Dermatologisch
aanbevolen

  

Actie 100 dagen   

EAN 4210201 174745 048688 048640 656104

RRP* 49.99€ 59.99€ 54.99€ 29.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil 3 & 1



Scheer en scrub in één zacht 
gebaar.
Een gladde scheerbeurt, gevolgd 
door de trillingen van een 
trillend scrubopzetstuk. 
Eenvoudig gebruik. Glad 
resultaat.

Streelt je contouren.
Het zwevende scheerblad en 
trimmer passen zich zacht aan de 
contouren van het vrouwelijk 
lichaam aan. Zo wordt een 
perfect gladde scheerbeurt 
gegarandeerd, met minder druk 
en meer comfort.

Volledig afspoelbaar.
Alle Lady Shaver modellen 
kunnen eenvoudig onder 
stromend water worden 
schoongemaakt.

Herlaadbare batterij 
die lang meegaat (enkel bij 
de LS 5560).
Het Lady Shaver model 
5560 laadt volledig op in 1 
uur voor 40 minuten 
draadloos scheren.

EAN: 4210201003199

RRP:  64.99 €

EAN: 4210201003151

RRP:  49.99 €

EAN: 4210201003137

RRP:  44.99 €

EAN: 4210201003076

RRP: 39.99€



Ultraprecies
Voor gedetailleerde 
vormgeving.

2 trimkammen
De trimkammen van 5 
en 8 mm op de 
scheerkop zijn ideaal 
om de haren tot gelijke 
lengte te trimmen voor 
een perfecte bikinilijn.

Ook geschikt voor 
wenkbrauwen.

Vorm je bikini zone
Het smalle bikini styling 
hoofd is speciaal 
ontworpen om precieze 
lijnen, vormen of 
contouren te kunnen 
stylen.
Incl. 10 styling stickers.

Met de Braun Bikinitrimmer FG1100 is precisie trimmen binnen handbereik. Het vormgeven van de bikinilijn kan de schoonheid 
en het zelfvertrouwen van elke persoonlijkheid een boost geven. Het heeft een precisie hoofd dat ervoor zorgt dat je snel en 
gemakkelijk vormpjes kan maken. Daarnaast kan je er haar mee trimmen of verwijderen, bijvoorbeeld je wenkbrauwen, bikinilijn 
en het haar op je gezicht. Je kan je creativiteit tot uiting laten komen - zelfs op de meest gevoelige zones - zonder huidirritatie te 
krijgen.

Precisietrimmer
FG1100 wit
EAN: 4210201003298
RRP: 27.99€

Precisietrimmer
FG1100 roos
EAN: 4210201003311
RRP: 27.99€



10 Micro-Pincetten
Om de dunste haartjes
vanaf de wortel te 
verwijderen.

100% Waterdicht
Kan in bad of onder de 
douche gebruikt worden.

Werkt op batterijen
Inclusief 1 AA-batterij. 

Dermatologisch getest 

Geschikt voor dagelijks 

gebruik, zelfs bij een 

gevoelige huid.

Voor de kin, bovenlip, 

voorhoofd en 

wenkbrauwen.

Vitaliserende
borstel (80V)
Verzacht de huid en 
bevordert de 
bloedcirculatie.  
Voelbaar zachtere
huid na slechts 3 
behandelingen.

Nauwkeurige gezichtsepilatie en reiniging tot diep in de poriën.
De Braun Face is makkelijk in gebruik met bewezen resultaten en helpt je met de epilator om vanaf
de wortel nauwkeurig gezichtshaar te verwijderen.
De Braun reinigingsborstel heeft slechts 1 minuut nodig om make-up en onzuiverheden te 
verwijderen en zo de natuurlijke glans van je huid te herstellen.  Met honderden microbewegingen
werkt het tot 6x beter dan een handmatige reiniging en het reinigt je huid tot diep in de poriën, 
zodat je favoriete crème of serum beter wordt geabsorbeerd.

Beauty spons (80B)
Met zijn unieke 
oppervlak van 
mousse kan de spons 
worden gebruikt om 
hydraterende crème 
of olie in de huid in 
te masseren. Hij kan 
ook worden gebruikt 
om foundation aan te 
brengen voor een 
gelijkmatige teint en 
een vlekkeloze basis 
aan te brengen.

Scrubborstel (80E)
Deze borstel, ontworpen 
voor wekelijks gebruik, 
zorgt voor een 
doeltreffende scrub, een 
essentieel onderdeel van 
elke schoonheids-
behandeling. De 
combinatie van lange en 
korte borstelhaartjes 
verwijdert dode huidcellen 
en geeft je een egalere 
teint.

Sensitive borstel (80S)
Voor een delicate, 
droge en gevoelige 
huid die een zachtere 
aanpak nodig heeft.
De 14 mm lange zachte 
borstelharen bezorgen 
je een zachte en 
luxueuze reiniging met 
hun honderden 
microbewegingen per 
minuut.

Borstel dagelijkse 
reiniging
De 8 mm lange 
borstelharen voor de 
normale huid 
verwijderen make-up 
en onzuiverheden, 
voor een reiniging tot 
diep in de poriën die 
6x beter is dan een 
handmatige reiniging.

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

SE80
EAN: 4210201119562
RRP: 14.99€

SE80 S
EAN: 4210201121381
RRP: 19.99€

SE80 E
EAN: 4210201121220
RRP: 19.99€

SE80 B
EAN: 4210201121077
RRP: 19.99€

SE80 multipack
S+E+B+V
EAN: 4210201171218
RRP: 29.99€



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Silk-épil Face

SE 853v SE 851v SE 831 SE 830 SE 810 SE 800 SE 801

10 pincetten (0.02mm)      

Snel
200 bewegingen/sec

      

Reinigt      

Sensitive borstel 

Scrubborstel

Beauty spons

Vitaliserende borstel  

Spiegel met licht   

Beschermkap     

Reisetui    

Waterproof       

Op batterijen AA       

Staander 

EAN
4210201

171195 171171 107408 097396 097358 152736 152767

RRP* 99.99€ 99.99€ 89.99€ 79.99€ 69.99€ 49.99€ 49.99€

Silk-épil Face

Dagelijks Stap 1
Om dagelijks te reinigen, 
gebruik je de borstel voor 
normale of extra gevoelige 
huid, afhankelijk van je 
huidtype.

Dagelijks Stap 2
Zodra je huid schoon en 
droog is, gebruik je de 
beauty spons om 
hydraterende crème of 
serum gelijkmatig aan te 
brengen. Je kunt de spons 
ook gebruiken om een 
foundation aan te 
brengen.

Wekelijks
We raden aan om 
éénmaal per week de 
scrubborstel te 
gebruiken om dode huid 
te verwijderen en je 
natuurlijke glans te 
herstellen.

Driemaandelijks
Om je beautyset te 
onderhouden, moet je de 
borstels altijd afspoelen na 
gebruik. Voor optimale 
prestaties en hygiëne raadt 
Braun aan om de borstels 
elke drie maanden te 
vervangen.G
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De Braun Silk-expert is een revolutionair IPL-systeem voor blijvend zichtbare haarverwijdering in 
slechts vier behandelingen. Hij is werkzaam onder het huidoppervlak door zich op de melanine in het 
haarzakje te richten, waardoor de cyclus van de teruggroei van de haartjes doorbroken wordt. Bij 
regelmatig gebruik voorkomt hij dat ongewenste haartjes het huidoppervlak bereiken. 
Je huidtint verschilt naargelang het lichaamsdeel en voor elke teint is er een ander energieniveau 
nodig om de melanine op te sporen. Enkel de Braun Silk-expert heeft de unieke SensoAdapt™ sensor 
die voortdurend de teint van je huid leest - 80x per seconde - en de lichtintensiteit automatisch 
aanpast voor de beste werkzaamheid en veiligheid. Zo hoef je niet meer te raden met welke kleur 
jouw teint overeenkomt in de ingewikkelde kleurtabellen die andere apparaten voorzien.

Er is geen snellere IPL-
technologie.
Met de Braun Silk-Expert IPL 
kunnen grote lichaamsdelen, 
zoals armen of benen, snel 
behandeld worden. Deze 
gebieden kunnen in slechts 
10 minuten behandeld 
worden en met perfect 
resultaat. 

Snelle en precieze 
behandelingen 
In de glijmodus kunnen 
grotere gebieden zoals de 
benen snel en doeltreffend 
behandeld worden. Met de 
geïntegreerde huidcontact 
sensor kunnen kleinere 
gebieden als de bovenlip 
nauwkeurig behandeld 
worden. 

3 Standen:
1. Extra gentle modus
Nieuwe gebruikers kunnen de 
lichte modus selecteren die 
een lagere lichtintensiteit 
heeft. Deze is ook ideaal voor 
de behandeling van gevoelige 
gebieden zoals de bikinilijn of 
de oksels.
2. Gentle modus
3. Normal modus
Enkel op 5-reeks

300.000 flitsen 
Goed voor volledige 
lichaamsbehandelingen 
gedurende 15 jaar of 
behandeling van kleinere 
gebieden als de onderbenen, 
oksels en bovenlip gedurende 35 
jaar. 
Enkel op 5-reeks
Oppervlakte 5.25cm²

Non-stop stroom 
De Silk-expert IPL heeft geen 
batterijen nodig of hoeft niet 
opgeladen te worden. Hij 
kan zonder onderbrekingen 
op volle kracht gebruikt 
worden. 

Huidcontactsensor
De Braun Silk-Expert flitst 
alleen als hij volledig met de 
huid in contact is.

Klinisch getest
De Braun Silk-expert IPL is 
afgeleid van professionele 
lichttechnologie en is 
klinisch getest voor veilig en 
doeltreffend gebruik thuis.

SensoAdaptTM huidteintsensor
Je teint verschilt per lichaamsdeel. 
De SensoAdaptTM sensor leest je 
teint voortdurend - 80 x per 
seconde - en past de 
lichtintensiteit automatisch aan 
voor de beste werkzaamheid en 
veiligheid.
Maximum lichtsterkte: 6j/cm²



De 7 voordelen:                                                                                                              
1. Met de Braun Silk-expert IPL, verwijder je zichtbaar en blijvend haartjes in slechts 4 weken tijd.
2. De exclusieve SensoAdapt™-technologie van Braun past de IPL-behandeling aan de teint van je 
huid aan en is geschikt voor gezichts- en lichaamsbehandelingen.
3. Hij volgt dezelfde principes als IPL-behandelingen in de professionele salons maar dan in het 
comfort van je eigen huis.
4. De Braun Silk-expert is de snelste IPL-technologie op de markt. Je benen kunnen in 10 minuten 
tijd behandeld worden!
5. De behandelingen werden door experts klinisch getest en zijn zo goed als pijnloos.
6. Het IPL-apparaat heeft een snoer zodat behandelingen ononderbroken op maximale kracht 
uitgevoerd kunnen worden.
7. In vergelijking met professionele laser- of waxbehandelingen is de Braun Silk-expert IPL een 
kosteneffectieve methode voor haarverwijdering thuis.

BD5009 BD5008 BD5007 BD5001 BD3005 BD3003 BD3002 BD3001

Huidteintsensor        

Aantal modi 3 3 3 3 2 2 2 2

Aantal flitsen 300.000 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Glijmodus        

Klinisch getest        

Non-stop stroom        

Lichaam & gezicht        

Secondes/flits 0.9 0.9 0.9 0.9 2 2 2 2

Intensiteitniveau’s
flits

14 14 14 14 3 3 3 3

Niet tevreden, geld
terug

       

Extra SkinSpa Face Pouch Gillette
Venus

Reisetui Gillette 
Venus 
Snap

Gillette 
Venus 
Divine

Gillette 
Venus

EAN
4210201

187622 187608 187653 187585 178934 179016 179030 178798

RRP* 449.99€ 429.99€ 399.99€ 399.99€ 299.99€ 299.99€ 299.99€ 299.99€

Silk-Expert

Langdurig resultaat.
94% van de vrouwen ziet merkbare resultaten na slechts 3 maanden. 89% van de vrouwen bevestigt: een 
zichtbare vermindering van het haar merkbaar – zelfs 12 maanden na de laatste behandeling.

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar



Stap 1
Verwijder het haar op 
de plek die je wilt 
behandelen. Zorg ervoor 
dat er geen haar meer 
boven het 
huidoppervlak te zien is. 
Dep dan je huid droog. 
Stop de Braun Silk-
expert IPL in het 
stopcontact.

Stap 2
Laat het kopstuk 
volledig contact maken 
met de huid om te 
zorgen dat het product 
correct werkt. Als het 
apparaat niet goed 
contact maakt met de 
huid, zal het niet 
werken.

Stap 3
Voor grotere 
lichaamsdelen gebruik 
je de glijmodus: houd 
de knop ingedrukt en 
behandel je huid. Voor 
kleinere gebieden druk 
je de behandelingsknop 
in en laat je hem weer 
los. Voor gevoelige 
plekken, of als het je 
eerste keer is, kan je de 
instelling “mild” of 
“extra mild” selecteren.

Stap 4
Voor een 
gezichtsbehandeling 
moet je je huid 
reinigen en dan eerst 
je gezichtshaar 
verwijderen.

Stap 5
Het is belangrijk om 
het product na 
gebruik schoon te 
maken.

Stap 6
Doe de behandeling 
in de eerste fase vier 
tot twaalf weken lang 
één keer per week. 
Pas het schema 
vervolgens aan je 
behoeften aan. Het 
resultaat is een 
blijvende, zichtbare 
haarverwijdering.

Stap 5-6Stap 4Stap 3Stap 2Stap 1

Plan je behandelingen en 
hou ze bij.
The Braun Silk-expert IPL App 
features an intuitive 
treatment calendar that 
helps you keep track of your 
treatments and follow your 
progress - for perfect results. 
It also shows you in action 
how the SensoAdapt™ skin-
tone sensor works.
Download en ontdek nu.
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ThermoSensor
voor actieve temperatuurcontrole

Professioneel ventilatiesysteem
Constant sterke luchtstroom

Temperatuur/luchtstroom-
instellingen

Infraroodwarmteverspreiding
om sneller te drogen

Professionele AC-motor
gaat tot 5x langer

Koudelucht-knop
Creëer je eigen stijl

IONTEC technologie 
Versterkt glans en bestrijdt pluis

Kleurbeschermings-technologie
Beschermt je haarkleuring

IONTEC functie
bestrijdt pluis

Gelijkmatige warmteverdeling
Voorkomt uitdroging

Verwijderbare filter om te reinigen

Speciale verwijderbare filter 
beschermt tegen haar afbreken 

Temperatuur/luchtstroom met 
feedback voor betere styling



IONTEC technologie 
Versterkt glans en bestrijdt pluis

100% keramische coating 
gelijkmatige hitte verspreiding

Temperatuur/luchtstroom-
instellingen

Speciale verwijderbare filter 
beschermt tegen haar afbreken 

Grote ronde borstel
Voor grote krullen en golven

Kam
Voor volume aan de wortels

Kleine ronde borstel
Voor kleine krullen en flicks

Volumizer

Koudelucht-knop
Creëer je eigen stijl

Roll-uit functie
Haar geraakt niet verstrikt 

Naadloze borstelhaartjes
Beschermt haar tegen breken



SensoCare: Sensoren meten het 
haar 20x/sec

Actieve krulranden en een koel 
uiteinde

Colour Saver voorkomt 
oververhitting van het haar 

IONTEC technologie 
Versterkt glans en bestrijdt pluis

4-in-1 multistyler
Zet ook krullen in je haar

Automatische
temperatuuraanpassing

100% keramische Nanoglide 
platen glijden 3x soepeler

1.5x bredere platen
Snel en  makkelijk stylen

Gepatenteerde zwevende 
platen verdelen druk gelijkmatig

100% keramische Eloxal platen 
glijden soepel over haar

Geavanceerde begeleiding via 
display

LCD display en boost functie 
Voor stylen van moeilijk haar



Colour Saver voorkomt 
oververhitting van het haar 

IONTEC technologie 
Versterkt glans en bestrijdt pluis

Tot 50% minder kleurvervaging

Brede cilinder voor grote krullen

Brede cilinder 
voor grote krullen

Smalle cilinder 
Voor kleine strakke krullen

Keramische cilinder voorkomt 
uitdroging van de haarpunten

Persoonlijke temperatuursregeling

Precieze temperatuur regeling van 
135°C tot 180°C



HIGHLIGHTS:

In een onderzoek uit 2014 waarin de efficiëntie van 

elektrisch poetsen werd vergeleken met handmatig 

poetsen, concludeerde de onafhankelijke non-

profitorganisatie Cochrane Collaboration dat 

elektrische tandenborstels- zoals een Oral-B 

oscillerende-roterende tandenborstel- consistent en 

efficiënter tandplak en gingivitis verwijderen dan een 

handtandenborstel, op zowel korte als lange temijn.

Deze actie is geldig op alle Oral-B elektrische

tandenborstels, inclusief Genius, Smartseries, PRO, 

TriZone, Vitality, Vitality Plus, Vitality Pro Timer, 

Vitality Stages en Oral-B Oxyjet Monddouche en 

Oxyjet Center.

De 30 Dagen Geld Terug garantie is niet geldig op 

Oral-B batterij tandenborstels of Oral-B 

opzetborstels.

SENSI ULTRATHIN:

De NIEUWE Oral-B Sensi Ultrathin opzetborstel biedt het 

perfecte evenwicht tussen een zachte poetservaring en 

een superieure reiniging. De unieke ronde borstelkop in 

combinatie met de Oral-B reinigingstechnologie, omvat 

elke tand en past zich aan om hard te zijn voor tandplak 

maar zacht voor het tandvlees voor een superieure 

reiniging vergeleken met een manuele tandenborstel. De 

ultradunne borstelharen, 6 keer dunner dan een manuele 

tandenborstel, passen zich natuurlijk aan aan de 

tandvleesrand, ze vegen tandplak weg en verminderen 

tandvleesontsteking om te helpen gingivitis te 

voorkomen.

Nu beschikbaar vanaf model PRO 2000

Extra lange levensduur batterij

De geavanceerde Lithium Ion-batterij is ontwikkeld om 

supersnel op te laden en langdurige, consistent 

krachtige reinigingsactie tussen twee oplaadbeurten te 

garanderen.  Deze batterij zorgt voor tot wel 14 dagen

zorgeloos tanden poetsen.



GENIUS 9 GENIUS 8 SMART 6 SMART 5-4

Poetsbeweging 3D 3D 3D 3D

Pulsaties 45000
PRO-Clean:48000

45000
PRO-Clean:48000

45000
PRO-Clean:48000

45000

Rotaties 9900
PRO-Clean:10500

9900
PRO-Clean:10500

9900
PRO-Clean:10500

9900

Timer 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec

Poetsdruksensor SmartRing SmartRing SmartRing Zichtbaar

Poetsstanden 6 5 5 5-3

Batterij Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Capaciteit Tot 12 dagen* Tot 12 dagen* Tot 14 dagen** Tot 14 dagen**

Bluetooth ✓ ✓ ✓ ✓

Positiedetectie ✓ ✓

Travelcase Met USB lader ✓ ✓ ✓

30 dagen, niet 
tevreden-actie

✓ ✓ ✓ ✓

Overzicht elektrische tandenborstels

BEST

* Positiedetectie verbruikt meer capaciteit van de batterij **2min, 2x/dag



PRO 2 PRO VITALITY

3D 3D 2D

40000 20000

8800 8800 7600

4x30 sec 4x30 sec 2 minuten

Zichtbaar ✓

2 1 1

Lithium-Ion NIMH NIMH

Tot 14 dagen** Tot 7 dagen Tot 5 dagen

✓ ✓ ✓

GOODBETTER



De geavanceerde 

Positiedetectie-technologie 

van de Genius elektrische 

tandenborstel stelt je in staat 

om te zien waar je gepoetst 

hebt, zodat je je techniek kunt 

aanpassen en nooit een deel 

overslaat. Dit garandeert een 

grondigere reiniging. De 

ingebouwde twee-minuten-

timer helpt je je tanden 

poetsen zoals aanbevolen 

door tandartsen.

Tandvlees gezond houden is 

een belangrijk onderdeel van 

een gezonde 

mondverzorgingsroutine. De 

drievoudige poetsdruksensor 

helpt je tandvlees te 

beschermen tegen 

overpoetsen. De SmartRing 

licht op en het borsteltje gaat 

langzamer pulseren en stopt 

uiteindelijk met pulseren als je 

te hard poetst. Het handvat 

kan ook op de Gevoelige 

Tandenstand worden 

ingesteld.

Oral-B opzetborsteltjes met 

een op professionele 

reinigingsinstrumenten 

geïnspireerd ontwerp die 

iedere tand omvatten. De 

dynamische 3D 

reinigingsactie past zich 

aan je tanden aan omdat 

hij trilt, roteert en pulseert 

om tot 100% meer tandplak 

los te maken en te 

verwijderen dan een 

gewone manuele 

tandenborstel.

Verhoog je ‘op maat’ 

reinigingservaring met de 

multifunctionele 360º 

SmartRing. De SmartRing, 

tijdens het poetsen altijd te 

zien, geeft je eenvoudig 

feedback met behulp van 

de poetsdrukindicator, 

poetstimer en Bluetooth-

verbinding. De kleur van je 

keuze (12 kleuren) tijdens 

het poetsen kan ook 

worden geprogrammeerd 

met behulp van de Oral-B 

smartphone-app.

De Oral-B Genius 9000 

elektrische tandenborstel 

heeft een geavanceerde 

Lithium Ion-batterij die met 

slechts 1 oplaadbeurt tot 

wel 12 dagen een 

consistente, krachtige 

reinigingsactie biedt. 

Bovendien biedt het 

intelligent reisetui de 

mogelijkheid om zowel je 

tandenborstel als je 

telefoon op te laden met 

slechts 1 stopcontact.

Ontdek het volgende niveau 

van mondverzorging, 

aangeboden door Oral-B, 

wereldwijd toonaangevend in 

tandenborstels. Elke Oral-B 

elektrische tandenborstel biedt 

een grondigere reiniging in 

vergelijking met een gewone 

manuele tandenborstel. Vind 

jouw perfecte elektrische 

tandenborstel van Oral-B, het 

meest gebruikte 

tandenborstelmerk door 

tandartsen wereldwijd.

Opzetborstels geïnspireerd

door tandartsen

De Oral-B-opzetborstels zijn

ontworpen om het poetsen

perfect te begeleiden. Ze

beschikken elk over 

specifieke eigenschappen die 

aan uw noden beantwoorden. 

Polijst je tanden voor 

wittere tanden vanaf de 

eerste dag

De 3D White borstelkop -

inbegrepen in de 

verpakking - helpt met 

behulp van de polijstkop 

oppervlakkige 

verkleuringen te 

verwijderen zodat je tanden 

witter worden vanaf de 

eerste dag. Je kunt ook het 

whiteningprogramma van 

de Oral-B App gebruiken 

om je poetsroutine te 

verbeteren.



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

GENIUS 9100s GENIUS 9000 RG GENIUS 8100s

Poetsbeweging 3D 3D 3D

Pulsaties 45000
PRO-Clean:48000

45000
PRO-Clean:48000

45000
PRO-Clean:48000

Rotaties 9900
PRO-Clean:10500

9900
PRO-Clean:10500

9900
PRO-Clean:10500

Timer 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec

Poetsdruksensor SmartRing SmartRing SmartRing

Poetsstanden PRO-Clean
Dagelijks reiniging
Tandvleesverzorging
Gevoelige tanden
Whitening
Tongreiniging

PRO-Clean
Dagelijks reiniging
Tandvleesverzorging
Gevoelige tanden
Whitening
Tongreiniging

PRO-Clean
Dagelijks reiniging
Tandvleesverzorging
Gevoelige tanden
Whitening

Batterij Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Capaciteit Tot 12 dagen Tot 12 dagen Tot 12 dagen

Bluetooth ✓ ✓ ✓

Positiedetectie ✓ ✓ ✓

Travelcase Met USB lader ✓ ✓

30 dagen, niet 
tevreden-actie

✓ ✓ ✓

Extra’s Smartphone houder

Opzetborstel
2 Ultra SensiThin
1 CrossAction
1 3D White

Smartphone houder

Opzetborstel
2 Ultra SensiThin
1 CrossAction
1 3D White

Smartphone houder

Opzetborstel
2 Ultra SensiThin
1 CrossAction

EAN 4210201 187271 174813 187240

RRP* 299.99€ 299.99€ 249.99€

GENIUS



Houd tandvlees gezond met 
druksensor
Tandvlees gezond houden is 
een belangrijk onderdeel van 
een gezonde 
mondverzorgingsroutine. De 
drievoudige poetsdruksensor 
helpt je tandvlees te 
beschermen tegen 
overpoetsen. 

Wittere tanden vanaf dag 1
Verwijdert oppervlakkige
verkleuringen en maakt je 
tanden witter vanaf dag 1.

Real-time feedback met 
bluetooth
Via Bluetooth-verbinding biedt
deze tandenborstel gerichte
verzorging .  Het is een gids die 
door professionals op het gebied
van mondzorg kan worden
aangepast aan jouw persoonlijke
behoeften.  Download de app op 
je smartphone om real-time 
feedback te krijgen en je 
poetsgewoonten te verbeteren.

Ontdek het volgende niveau 
van mondverzorging, 
aangeboden door Oral-B, 
wereldwijd toonaangevend in 
tandenborstels. Elke Oral-B 
elektrische tandenborstel biedt 
een grondigere reiniging in 
vergelijking met een gewone 
manuele tandenborstel. Vind 
jouw perfecte elektrische 
tandenborstel van Oral-B, het 
meest gebruikte 
tandenborstelmerk door 
tandartsen wereldwijd.

Opzetborstels geïnspireerd
door tandartsen
De Oral-B-opzetborstels zijn
ontworpen om het poetsen
perfect te begeleiden. Ze
beschikken elk over 
specifieke eigenschappen
die aan uw noden
beantwoorden. 

Extra lange levensduur
batterij
De geavanceerde Lithium Ion-
batterij is ontwikkeld om 
supersnel op te laden en 
langdurige, consistent 
krachtige reiningsactie tussen
twee oplaadbeurten te 
garanderen.  Deze batterij
zorgt voor tot wel 14 dagen
zorgeloos tanden poetsen.

Gepersonaliseerd poetsen
De Oral-B SMART 6 beschikt
over 5 poetsmodi om aan al 
uw behoeftes te voldoen.

Ronde vorm voor een
grondige reiniging
De ronde Oral-B 
opzetborstel omvat iedere
tand voor schonere tanden
en gezonder tandvlees dan 
met je gewone manuele
tandenborstel.  



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

GENIUS 6100S 6200W 3DW 5000S 5000W 3DW 4000S 4000W 3DW

Poetsbeweging 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

Pulsaties 45000
PRO-
Clean:48000

45000
PRO-
Clean:48000

45000
PRO-
Clean:48000

45000 45000 45000 45000

Rotaties 9900
PRO-
Clean:10500

9900
PRO-
Clean:10500

9900
PRO-
Clean:10500

9900 9900 9900 9900

Timer 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec

Poetsdruk
sensor

SmartRing SmartRing SmartRing Zichtbaar Zichtbaar Zichtbaar Zichtbaar

Poetsstanden PRO-Clean
Dagelijks
reiniging
Tandvlees-
verzorging
Gevoelige
tanden
Whitening
Tongreiniging

PRO-Clean
Dagelijks
reiniging
Tandvlees-
verzorging
Gevoelige
tanden
Whitening

PRO-Clean
Dagelijks
reiniging
Tandvlees-
verzorging
Gevoelige
tanden
Whitening

Dagelijks
reiniging
Tandvlees-
verzorging
Gevoelige
tanden
Whitening

Dagelijks
reiniging
Tandvlees-
verzorging
Gevoelige
tanden
Whitening

Dagelijks
reiniging
Gevoelige
tanden
Whitening

Dagelijks
reiniging
Gevoelige
tanden
Whitening

Batterij Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion

Capaciteit Tot 12 dagen Tot 14 dagen Tot 14 dagen Tot 14 dagen Tot 14 dagen Tot 14 dagen Tot 14 dagen

Bluetooth ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Positie
Detectie

✓

Travelcase Met USB lader ✓ ✓ ✓ ✓

30 dagen, 
niet 
tevreden-
actie

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extra’s Smartphone 
houder
Opzetborstel
Sensi UltraThin

CrossAction
3D White

Opzetborstel
2 Sensi

UltraThin

1 
CrossAction

Opzetborstel
1 
CrossAction
2 3D White

Opzetborstel
2 Sensi

UltraThin

1 
CrossAction

Opzetborstel
2 3D White
1 
CrossAction

Opzetborstel
1 Sensi

UltraThin

1 
CrossAction

Opzetborstel
1 
CrossAction
1 3D White

EAN
4210201

182450 182474 177265 177241 177302 177463

RRP* 199.99€ 199.99€ 179.99€ 179.99€ 149.99€ 149.99€

SMART



Het op professionele 
reinigingsinstrumenten 
geïnspireerde ontwerp van de 
borstelkop omvat elke tand en 
de dynamische beweging van de 
3D-reinigingsactie past zich aan 
je tanden aan bij het trillen, 
roteren en pulseren om zo tot 
100% meer tandplak los te 
maken en te verwijderen dan 
een gewone manuele 
tandenborstel.

De Oral-B PRO elektrische 
tandenborstel met de CrossAction-
borstelkop is geïnspireerd op 
professionele 
reinigingsinstrumenten. De ronde 
borstelkop is speciaal ontworpen 
om tand-voor-tand te reinigen, en 
de CrissCross borstelhaartjes zijn in 
een hoek van 16 graden geplaatst 
om diep tussen de tanden te vegen 
en voor een superieure reiniging tot 
100% meer tandplak op te tillen en 
weg te poetsen vs. een gewone 
manuele tandenborstel.

De zichtbare poetsdruksensor op 
de elektrische PRO tandenborstel 
licht op om je te waarschuwen als 
je te hard poetst. Het uitoefenen 
van te veel druk kan leiden tot 
schadelijk overpoetsen, waarmee 
de poetsdruksensor een ideale 
functie is om beter te poetsen.

Een handige timer in het handvat zoemt elke 30 seconden 
om aan te geven dat het tijd is om het volgende kwadrant 
van je mond te poetsen. De elektrische tandenborstel 
waarschuwt je als je 2 minuten hebt gepoetst, de tijd die 
door tandartsen wordt aanbevolen.



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

GENIUS SMART 6 2700 2000 900 800 770 700

Poets
beweging

3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

Pulsaties 45000
PRO-
Clean:480
00

45000
PRO-
Clean:480
00

40000 40000 20000 20000 20000 20000

Rotaties 9900
PRO-Clean:
10500

9900
PRO-Clean:
10500

8800 8800 8800 8800 8800 8800

Timer 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec

Poets
druk
sensor

SmartRing SmartRing Zichtbaar Zichtbaar ✓ ✓ ✓ ✓

Poets
standen

6 5-3 Dagelijks
reiniging
Gevoelige
tanden

Dagelijks
reiniging
Gevoelige
tanden

Dagelijks
reiniging

Dagelijks
reiniging

Dagelijks
reiniging

Dagelijks
reiniging

Batterij Lithium-
Ion

Lithium-
Ion

Lithium-
Ion

Lithium-
Ion

NIMH NIMH NIMH NIMH

Capaciteit Tot 12 
dagen

Tot 14 
dagen

Tot 14 
dagen

Tot 14 
dagen

Tot 7 dagen Tot 7 dagen Tot 7 dagen Tot 7 dagen

Bluetooth ✓ ✓

Positie
Detectie

✓

Travel
case

Met USB 
lader

✓

30 dagen, 
niet 
tevreden-
actie

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extra’s Smartphone 
houder
Opzetborstel
Sensi UltraThin
CrossAction
3D White

Opzetborstel
Sensi UltraThin
CrossAction

Opzetborstel
1 CrossAction
1 Sensi
UltraThin

Opzetborstel
Roos/Blauw: 1 
CrossAction
Zwart: 
1 Sensi
UltraThin

Opzetborstel
1 3D White
1 Sensi
UltraThin

Opzetborstel
1 CrossAction
1 Sensi
UltraThin

Opzetborstel
2 CrossAction

Opzetborstel
1 CrossAction

EAN
4210201

179078 Roos 178736
Blauw
178682
Zwart 178712

187370 077596 124825 CA 124092
S 157786
3DW 124078

RRP* 104.99€ 99.99€ 74.99€ 74.99€ 64.99€ 59.99€

PRO



De Oral-B Vitality elektrische tandenborstel met 2D-reinigingsactie reinigt op twee 
manieren: hij trilt en roteert om zo meer tandplak te verwijderen dan een gewone 
manuele tandenborstel. Als je een upgrade maakt naar onze andere elektrische 
tandenborstels kun je de superieure reinigingskracht ervaren van de 3D-reinigingsactie 
die trilt, roteert en pulseert, om zo tot 100% meer tandplak te verwijderen.* 
*vs. een gewone manuele tandenborstel

Een handige timer op het handvat van de elektrische tandenborstel waarschuwt je als 
je 2 minuten hebt gepoetst, de tijd die door tandartsen wordt aanbevolen.



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

GENIUS SMART 6 PRO CrossAction
Plus

CrossAction
ProTimer

TriZone Plus

Poets
beweging

3D 3D 3D 2D 2D 2D

Pulsaties 9900
PRO-Clean:
10500

9900
PRO-Clean:
10500

40000-20000

Rotaties 9900
PRO-Clean:
10500

9900
PRO-Clean:
10500

8800 7600 7600 7600

Timer 4x30 sec 4x30 sec 4x30 sec 2 minuten 4x30 sec 2 minuten

Poets
druk
sensor

SmartRing SmartRing ✓

Poets
standen

6 5-3 2-1 Dagelijks
reiniging

Dagelijks
reiniging

Dagelijks
reiniging

Batterij Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-
Ion/NiHm

NIMH NIMH NIMH

Capaciteit Tot 12 dagen Tot 14 dagen Tot 14/7 dagen Tot 5 dagen Tot 5 dagen Tot 5 dagen

Bluetooth ✓ ✓

Positie
Detectie

✓

Travel
case

Met USB lader ✓

30 dagen, niet 
tevreden-actie

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extra’s Smartphone houder
Opzetborstel
Sensi UltraThin
CrossAction
3D White

Opzetborstel
Sensi UltraThin
CrossAction

Opzetborstel
CrossAction
Sensi UltraThin

Opzetborstel
2 CrossAction

Opzetborstel
1 CrossAction

Opzetborstel
2 TriZone

EAN 4210201 123637 123804
CA Clamshell
183181
3DW Clamshell
183303

123712
ProTimer
Clamshell
183280

RRP* 34.99€ 34.99€ 34.99€

VITALITY



Gebruik van de monddouche Oral-B Oxyjet

Grondige reiniging
Het FlossAction borseltje
zorgt voor een diepe reining
tussen de tanden dankzij de 
MicroPulse haartjes.

Bevestig een van de waterjets 
op het handvat tot hij op zijn 
plaats klikt. Vul de 
watercontainer met lauwwarm 
water. Indien u mondwater bij 
het water wilt voegen, zorg er 
dan voor dat u de 
watercontainer eerst met 
lauwwarm water vult en 
vervolgens het mondwater 
toevoegt. 

Selecteer de waterdruk met 
de drukcontroleschuif  (1= 
zacht, 5 = hard) . We 
adviseren u te beginnen met 
instelling 1, zeker als uw 
tandvlees snel gaat bloeden of 
als kinderen de monddouche 
gebruiken. 

Buig u over een wastafel en 
geleid de monddouche over 
uw tanden en tandvlees. 
Schuif de handvatknop naar 
boven om de waterstroom 
aan te zetten. Houd uw 
mond een klein beetje 
geopend om het water eruit 
te laten lopen. 

U kunt kiezen tussen twee 
verschillende jetfuncties door 
de jetschakelaar omlaag of 
omhoog te schuiven: 
1/ Roterende stroming voor 
algemene reiniging en 
tandvlees massage (jetknop in 
laagste stand)
2/ Monostream (jetknop in 
hoogste stand): De rechte 
waterstroom is ontwikkeld 
voor gerichte reiniging 

Technologie met 
microbubbels
De OxyJet monddouche 
vermengt lucht en water 
en perst het samen tot 
miljoenen bubbels om 
tandplak tegen te gaan. 

Zachte reiniging voor
gezond tandvlees
De Oxyjet monddouche
bevat een rotatieve jet die 
water mengt met lucht.  
Dit helpt de gezondheid
van tandvlees te 
verbeteren masseert het 
tandvlees in alle zachtheid.

Ronde borstelkop voor een 
grondigere reiniging
Oral-B opzetborsteltjes met een op 
professionele 
reinigingsinstrumenten 
geïnspireerd ontwerp dat iedere 
tand omvat. De dynamische 3D 
reinigingsactie past zich aan je 
tanden aan omdat hij trilt, roteert 
en pulseert om tot 100% meer 
tandplak los te maken en te 
verwijderen dan een gewone 
manuele tandenborstel.



De Oral-B Professional Care OxyJet combineert de kracht van de Oral-B 
Professional Care 3000 met een monddouche met innovatieve 
microbubbeltechnologie.:
•De OxyJet monddouche vermengt lucht en water en perst het samen tot 
miljoenen bubbels om plakbacteriën tegen te gaan. 
•De Oral-B Professional Care 3000
EAN:  4210201139874
RRP*: 169.99€

De Oral-B monddouche bevordert gezond tandvlees door het te masseren met 
microbubbels die zich in een spiraalbaan bewegen.
De OxyJet monddouche vermengt lucht en water en perst het samen tot miljoenen 
bubbels om plakbacterien tegen te gaan. Maakt gebruik van 3D-technologie voor 
schone tanden en gezond tandvlees met als resultaat witte tanden.
EAN: 4210201139645
RRP*: 89.99€

* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

CENTER



* Alle prijzen worden geheel bepaald door de detailhandelaar

Stages Power Vitality
Frozen

Vitality
Star Wars

Vitality
Cars-Planes

Vitality
Princess

Technologie 2D 2D 2D 2D 2D

Rotaties 5600 7600 7600 7600 7600

Magic timer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muziektimer ✓

Capaciteit
batterij

Tot 5 dagen Tot 5 dagen Tot 5 dagen Tot 5 dagen Tot 5 dagen

Actie 30 dagen
op proef

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EAN 4210201 217336 154624 160922 128458 128526

RRP 39.99€ 35.5€ 35.5€ 35.5€ 35.5€



Tandartsen raden aan om je opzetborstel om 
de drie tot vier maanden te vervangen.
De Oral-B opzetborstels hebben 
indicatieborstelharen die halverwege 
vervagen om je eraan te helpen herinneren 
wanneer je je opzetborstel moet vervangen, 
om een superieure reiniging te behouden 
vergeleken met een gewone manuele 
tandenborstel.


