
ELEKTROMOS 
BOROTVÁLKOZÁS

Elektromos borotvaKeresés IndítRészleg

Vásárlás a  
következo szerint:

Minden reggelre akár 26 000 
szál borostánk nőhet
• Mítosz: a borotválkozás felgyorsítja a 

szőrnövekedést

Milyen a szakállad?

Mit kell tudni az elektromos 
borotválkozásról?

A férfiak számára készült „csúcstechnológiás” készülékek között ma már nemcsak okostelefonokat és laptopokat 
találunk.  Az elektromos borotvák ma már szintén a legmodernebb eszközök közé tartoznak.  Ideális olyan férfiak 
számára, akik szeretnek gyorsan és könnyen, vágások és karcolások nélkül borotválkozni. Az alábbi ismertetőben 
mindent megtudhat az elektromos borotválkozásról és borotvákról. 

Az igazság az, hogy nincs két egyforma szakáll. Még a saját arcunkon lévő szőrszálak is lehetnek eltérő hosszúságúak, 
átmérőjűek, tulajdonságúak, növekedhet különböző irányban és szögben arcunk felületéhez képest. 

A leggyakrabban borotvált két terület - az arc és a nyak - között különösen sok eltérést figyelhetünk meg.

Soknak tűnik? Valóban nem kevés. A szőr testünk leggyorsabban növekedő része, 
a szakáll pedig naponta akár 0,3 mm-t is nőhet. Ez szőrszálaink átmérőjének 
3-szorosa.

Szőrszálaink ráadásul rendkívül jól bírják a gyűrődést: Egyetlen szál akár 20 kg-
ot is elbír. A borotválkozás során az egyik legnagyobb kihívás, hogy ezeket az erős 
rostszálakat úgy nyírjuk le arcunk puha felületén, hogy a tökéletes szőreltávolítás 
mellett kíméletesek legyünk bőrünkhöz is.

Minden reggelre akár 26 000 szál borostánk nőhet

Milyen a szakállad?

Mit kell tudni az elektromos borotválkozásról?

Útmutató az elektromos borotválkozáshoz

Melyik típusú elektromos borotva való neked?

Ez attól függ… Amikor a megfelelő borotvát keressük, az alábbi fontos dolgokat érdemes átgondolni.

Borotvafej és nyírórendszer

Az elektromos borotváknak két alapvető típusa van: a szitás (rezgőkéses) borotva és a körkéses borotva. Mindkét 
rendszerben található egy olyan szita, amely folyamatosan érintkezik a bőrrel, míg a penge, a nyíróegység ezalatt 
mozog. A két rendszer közötti alapvető különbség a kés mozgásának eltérő iránya.

Kezelés és kialakítás

Amit érdemes átgondolni: Másképp tartjuk a borotvát az üzletben és másképp, amikor borotválkozunk vele.

Felhasználhatóság

Az emberi arc olyan, mint egy kanyargó, kontúrokkal határolt táj. Vannak könnyű pályák, ahol könnyű a haladás, 
és vannak nehéz területek, mint az ösvények. Minden borotva számára kihívást jelent, hogy a borotválkozás során 
folyamatosan illeszkedjen a bőrre.

Tápforrás

Elege van abból, hogy mindig útban van a vezeték? Akkor Önnek akkumulátoros borotvára van szüksége. Így 
függetlenítheti magát a tápforrástól, és bárhol használhatja a borotvát. A legtöbb elektromos borotva megfelelő 
eredményt biztosít akár már egy gyors ötperces töltés után is. A vezetékes borotva előnye persze, hogy sosem kell 
aggódnia amiatt, hogy esetleg lemerül.

A legtöbb borotva, beleértve a „Wet & Dry” modelleket is, tölthetőek, és biztonsági okokból csak vezeték nélkül 
használhatóak, tehát amikor nincs éppen töltés alatt.

Motor

Versenyautót akarsz vagy inkább egy fürge városi cirkálót? Ha csak a motort nézzük, még nem kapunk teljes képet. A 
motort a rendszer azon részének kell tekinteni, amelyre az egész épül. Csakúgy, mint az autóknál: Ugyanaz a motor 
elég erős lehet egy kis autóhoz, de aligha alkalmas egy nagyobb autó felgyorsításához.

Az egyvonalban mozgó motor állandó gyors mozgást, percenként 10 000 rezgést végez. További előnye ennek a 
technológiának, hogy a borotva állandó sebességen működik, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül.  Egyes 
modellek Sonic technológiát is kínálnak. Ezeknél a modelleknél mindig egy vonalban mozgó motorra van szükség, 
mivel ez biztosítja a nagyobb mennyiségű szőrszálak hatékony nyírását. 

A hagyományos körkéses motor lassúbb, mint az egy vonalban mozgó motor, és ahogy az akkumulátor töltöttségi 
szintje csökken, észrevehetjük, hogy lassul.

A töltő- és tisztítóállomások segítségével még kényelmesebbé válik 
a borotva tisztítása. Egyes tisztítóállomások teljesen automatikusan 
feltöltik a borotvát, és a készülékhez szükséges kenőanyag-használatot 
is biztosítják, más modelleknél azonban szükség lehet a tisztítófolyadék 
kézi hozzáadására és a tisztítás után keletkező szennyezett folyadék 
eltávolítására.

Wet & Dry

Aktív hűtés
5 férfiból háromnak érzékeny a bőre, így számukra az aktív hűtés még kényelmesebbé teheti a borotválkozást. Az 
aktív hűtési rendszer (más néven Thermo Electric Cooling rendszer) egy, a borotvába beépített hűtőpanel, amely egy 
speciális hőegység segítségével elvonja a hőt a bőrfelületről, és egy gomb megnyomásával hűti a bőrt arcszesz vagy 
borotvazselé nélkül is. Csökkentheti a borotválkozás okozta bőrirritáció jeleit, a bőrpírt és az égő érzést, amelyek miatt 
sokan ritkábban borotválkoznak, mint szeretnének.

Sonic technológia
Csak a legfejlettebb borotvák rendelkeznek intelligens Sonic technológiával. Ez azt jelenti, hogy az egy vonalban 
mozgó motor percenként akár 10 000 mikro hangrezgést is kibocsáthat. A Sonic technológia még alaposabb 
borotválkozást biztosít, hiszen a borotva egyetlen lehúzással még több szőrszálat eltávolít.

Különleges tulajdonságok

Ápolás

Tisztítás
A rendszeres tisztítással még tökéletesebb borotválkozást biztosíthat minden alkalommal. A borotvában összegyűlt 
borostát egy kefe segítségével távolítsuk el vagy ujjainkkal finoman ütögessük ki.

Cserealkatrészek
Csakúgy, mint az autó kerekei esetében, a kiváló teljesítmény érdekében a nyíróegységet is rendszeresen ki kell 
cserélni, legalább 12-18 havonta, gyártótól függően. A csere meghosszabbítja a borotva élettartamát, hogy ugyanolyan 
kiváló teljesítményt nyújtson, mint a legelső alkalommal.

A nyakon lévő szőrszálak különböző irányba 
növekednek. Itt sokkal rugalmasabb a 
szőrzet, közelebb simul a bőrhöz, így 
könnyebben hajlik ide-oda. 

Ha a borotválkozást az autóvezetéshez 
hasonlítanánk, azt mondhatnánk, hogy az 
arcunk olyan, mint egy pontosan kijelölt 
autópálya, míg a nyakunk inkább egy 
kanyargó, hepehupás úthoz hasonlítható.

Az elektromos borotválkozás alapja az 
úgynevezett „olló elv”. 
Ez azt jelenti, hogy a gép a szakáll szőrszálait két 
vágófelület - a szita és a penge - között nyírja le, 
amelyet nyíróegységnek is nevezünk.

Az elektromos borotvák a bőr 
rugalmasságának köszönhetően hosszan tartó 
simaságot nyújthatnak. A borotvafej nyomást 
gyakorol a bőrre.

Ezáltal a bőr szinte belenyomódik a szitában 
lévő apró nyílásokba, a szőrszálak pedig fölfelé 
nyomódnak. Amikor a borotva levágja a szőrszálat, 
a bőrben maradó rész visszahúzódik a bőrfelszín 
alá.

Az eredmény: tökéletesen borotvált bőr.

A körkéses rendszert körkörös 
mozdulatokkal használjuk, mint 
amikor mondjuk letisztítjuk az 
asztalt.

A legtöbb körkéses borotva 
kialakítását tekintve talán egy kézi 
fejszéhez hasonlítható. 

A  rezgőkéses borotvát inkább 
egyenes vonalak mentén húzzuk az 
arcunkon, mintha radíroznánk, és 
inkább a kézi borotváknál megszokott 
hagyományos mozdulatra hasonlít.

Egyes rezgőkéses borotvákon a 
hüvelykujj számára kialakítottak egy 
olyan részt, amely megkönnyíti a 
borotva megfelelő szögben tartását.

MicroMotion a könnyű pályához: A nyírórészek 
teljes mértékben mozgathatóak, így jól tudnak 
alkalmazkodni a szabálytalan felületekhez, ami 
biztosítja a maximális illeszkedést a bőrre.

MacroMotion a nehéz felületekhez: A billenő 
borotvafej a nagyobb kontúrok körül, így az áll és 
az állkapocs területén is folyamatosan illeszkedhet a 
bőr felületére.

A kettő kombinációja, a MicroMotion és a  
MacroMotion, a lehető legtökéletesebb  
illeszkedést biztosítja a bőr felületén a tökéletes 
eredmény és a kényelmes borotválkozás érdekében.

A leggyakoribb akkumulátor típusok

Energiasűrűség Memóriahatás Környezeti hatás

Ni-Cd Gyenge Igen - (nehézfémek)

Ni-MH Közepes Igen +

Li-Ion Erős Nem +

A HATÉKONYABB ELEKTROMOS BOROTVÁK KEVÉSBÉ GYENGÉDEK A BŐRHÖZ.

5 férfiból háromnak érzékeny a bőre. A független bőrgyógyászokból álló 
szervezetek számos termék között a borotvákat is ajánlják. Mindez egyértelműen 
azt jelzi, hogy a borotva alkalmas az érzékeny bőrön való használatra is.

1 LEHÚZÁS10 VAGY ENNÉL 
TÖBB LEHÚZÁS

Mítosz

Ennek éppen az ellenkezője igaz. Minél hatékonyabb egy elektromos borotva, 
annál kevesebb lehúzással tudja leborotválni a szőrt. Ideális esetben még 
bőrirritációt sem kell, hogy okozzon. 

A BOROTVÁLKOZÁS FELGYORSÍTJA A SZŐRNÖVEKEDÉST, A 
VISSZANÖVŐ SZŐR PEDIG SÖTÉTEBB ÉS VASTAGABB LESZ. 

Mítosz

Nem igaz! A látható szőrszálak nem tartalmaznak élő sejteket. Ez azt jelenti, 
hogy a borotva nem tudja befolyásolni sem a visszanövést, sem a szőrszálak 
megjelenését. 

AZ AKKUMULÁTORT TÖLTÉS ELŐTT MINDIG TELJESEN LE KELL MERÍTENI.  
Mítosz

Nem igaz! A modern Li-Ion-os akkumulátoroknál már nincs hátrányos memóriahatás, 
így bármikor feltölthető anélkül, hogy bármilyen negatív hatással lennének az 
akkumulátor összkapacitására. 

Hosszúszőr-vágó
Szeretné kifejezni egyéni stílusát? Akkor olyan borotvára van szüksége, amely hosszúszőr-vágó funkciót is tartalmaz. 
Ez a típus tökéletes a szakáll és a pajesz stílusának kialakítására.

VALAMENNYI TISZTÍTÓÁLLOMÁS TELJESEN HIGIÉNIKUS MÓDON, 
HATÉKONYAN TISZTÍTJA MEG A BOROTVÁT. 

Mítosz

Nem igaz! Csak az alkoholos tisztítófolyadékokat alkalmazó tisztítóállomások 
távolítják el a baktériumok 99,99 %-át, csökkentve ezáltal a bőrirritációt is.

Növekedési minták

Az elektromos nyírófej két éles, kefeszerű 
pengéből áll:
A rögzített penge külső részén található sima 
éleket előre helyezték, hogy elkerülhető legyen a 
bőrön tapasztalható kellemetlen érzés. A mozgó 
penge a rögzített pengéhez képest nagyon gyors 
oldalirányú mozgást végez. 

Ahogy a nyírófej mozog, a szőrszálak 
bekerülnek a kefeszerű pengék fogai közé. 
A szőrszálakat a mozgó pengék nyírják le, 
éppen úgy, mint egy olló.

Szakállkontúrok

A különleges Wet & Dry modellek a zuhany alatt is használhatóak 
borotvahab és borotvazselé segítségével.  Egyes Wet & Dry 
borotvákban beépített habadagoló található. Sok férfi kedveli a 
csúsztatásos üzemmódot, valamint az elektromos borotvák által 
nyújtott gyengéd borotválkozás élményét. Használatukból adódóan 
a borotvának teljesen zárt burkolattal kell rendelkeznie. Minden 
borotvának meg kell felelnie az IPX7 szabvány előírásainak, és 
lehetőleg akár 5 méterig vízállónak kell lennie. A gumírozott 
markolatnak köszönhetően a borotva nem csúszik ki a kézből, még 
nedves környezetben sem. Mindig olvassa el az utasításokat, mielőtt 
a borotvát vízbe merítené, mert nem mindegyik alkalmas a vízben 
történő használatra.

A szitás borotvák célszerűbbek az egyenes élek kialakításához, mondjuk a pajesz 
vágásához vagy az orr alatti terület precíz leborotválásához.

Körkéses Szitás/Rezgőkéses

A szitás borotvákban 1-5 vágóelem 
található. Egy átlagos borotvafejhez 
két vagy több szita tartozik a 
rövidebb szőrszálak lenyírásához, 
valamint 1 közepes nyírófej a 
hosszabb szőrszálakhoz, mint 
például a háromnapos szakállhoz.

A kés körkörös irányban mozog a 
szita alatt.

A kés egy vonalban, egyik oldalról 
a másikra mozog.

A körkéses elektromos borotvák 
jellemzően 1-3 körkörösen mozgó 
kést tartalmaznak, amelyekben 
apró rések találhatóak. Ezek 
nyírják le a szőrszálakat.

Aktív borotválási területek

Útmutató az elektromos borotválkozáshoz
Melyik típusú elektromos 
borotva való neked?
• Borotvafej és nyírórendszer
• Mítosz: bőrirritáció
• Kezelés és kialakítás
• Felhasználhatóság
• Tápforrás
• Mítosz: az akkumulátor feltöltése

• Motor

Különleges tulajdonságok
• Hosszúszőr-vágó
• Wet & Dry
• Aktív hűtés
• Sonic technológia

Ápolás
• Tisztítás
• Mítosz: tisztító- és töltőállomás
• Cserealkatrészek

A vízálló borotvák gyorsan és könnyen leöblíthetőek folyó víz alatt. Így 
kényelmesebbé teszi a mindennapos használatot. Vízzel történő tisztítás 
megkezdése előtt húzza ki a borotvát az elektromos hálózatból.

”


