konsument

test: rakapparater

Läs alla tester på icakuriren.se

Så här testade vi:
Vi inhandlade åtta rakapparater, två exemplar av varje.
Vi valde två modeller vardera
från de tre stora märkena Braun,
Philips och Panasonic, och en
modell vardera från Remington
och Grundig.
Varje apparat har testats
under en veckas tid av fyra män
i åldrarna 33–63 år.
Vi har bedömt såväl rakningsresultat, hanterbarhet, ljudvolym
och funktioner och kommit fram
till ett totalbetyg. Rakningsresultat och totalbetyg anges i skalan
1–5, där 5 är högsta betyg.
Priset är marknadens lägsta
enligt pricerunner.se
och prisjakt.se den
18 oktober 2011
och är inkl frakt
i de fall apparaten
köps över nätet.

Rolf Olofsson,
testreporter
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Märke/
modell
Pris

Braun/150 S

Remington/F4790

Grundig/MS 704

Philips/PT 715

Braun/350 CC

Philips/HS8440

Panasonic ES-RT81

390 kronor

399 kronor

437 kronor

558 kronor

899 kronor

935 kronor

1270 kronor

153 g
Laddningstid 8 timmar
En laddning 20 minuter
räcker

140 g

227 g

179 g

179 g

216 g

136 g

195 g

8 timmar

2 timmar

90 minuter

Används endast med sladd

1 timme

4 timmar

1 timme

21 minuter

60 minuter

60 minuter

–

45 minuter

40 minuter

42 minuter

Rakningsresultat

2

4

4

5

3

5

4

4

Plus och
minus

+ Lätt. Ganska tyst.
– Fastnar i lite längre strån,
svårt att raka mot strånas riktning (som instruktionsboken
rekommenderar) på känsliga
partier. Trimsax för högljudd.

+ Mycket lätt och smidig. Tyst.
– Ger inte perfekt resultat på
vissa svåra partier.

+ Lång rakningstid per laddning.
– Irriterande högt ljud. Tung
och klumpig. Trimmer svår att
se i spegeln.

+ Ganska lätt. Tyst.
– Lämnar kvar en del
skäggstubb. Opraktiskt
att alltid vara ansluten till
elnätet.

+ Tyst. Tydlig indikator för
laddningsnivå. Går att använda direkt via eluttaget.
Kan användas för våtrakning.
– Tung men det kompenseras av ett bra grepp.

+ Mycket lätt och smidig.
Tyst. Behaglig rakning tack
vare inbyggd lotionbehållare.
– Svårt att komma åt på
svåra ställen. Instruktionsboken bristfällig och
svårtydd.

+ Ganska tyst. Ger bra och
nära rakning. Kan användas
också för våtrakning. Mycket tydlig laddningsindikator.
– Ganska tung men det
kompenseras av bra grepp.

Övriga kommentarer

+ Ganska lätt. Tyst. Bra
grepp. Lång rakningstid per
laddning. Tydlig indikator
för laddningsnivå.
– Något klumpig. Trög på/
av-knapp. Saknar instruktioner på svenska.

Saknar indikator för laddningsnivå.

Kan användas också för våtrakning. Saknar indikator för
laddningsnivå.

Kan användas via nätet efter
5 minuters uppladdning. Har
indikator för låg laddningsnivå.

Bra väska medföljer.

Modellen finns även som
uppladdningsbar och med
trimmer, då till högre pris.

Rengöringsapparaten är
praktisk men skrymmande.

Separat trimmer medföljer,
ganska lätt att anbringa (och
lätt att förlägga). Förvaringspåse medföljer. Har indikator för låg laddningsnivå.

Rengöringsapparaten är
praktisk men skrymmande.
Enkel förvaringspåse medföljer.

Vikt

390 kronor

Panasonic/ES-SA 40

För
högljudd

Bra köp!

Bäst
i test!

Totalbetyg
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