
HOOLDUSKESKUSES 
PÜSIB PARDEL 
ALATI IDEAALSES 
KORRAS.
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Võrdleme 
tippklassi 

pardleid

Kui ühe habemeajamismasina hind läheneb 
nelja-viiesajale eurole, siis peaks selle töö 
kvaliteet ja jõudlus olema tipptasemel. Tänu 
pardliga kaasasolevale nn hoolduskeskusele 
on lõua siledana hoidmine ka loodetavasti 
üsna muretu. Kuid kas selline habemeajamine 
ei võiks siiski natuke odavam olla?

KYÖSTI ISOSAARI
TEHNILINE TUGI: ILKKA HERTTUA, OSKARI EKHOLM
FOTOD: MARKUS PENTIKÄINEN
TÕLGE: KAIDO EINAMA

 ▪� Braun 5197cc
 ▪� Braun 9390cc
 ▪� Philips S7970/26
 ▪� Philips S9711/31
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PÄRASTLÕUNAKS POLE ERINEVUS 
ŽILETIGA JA ELEKTRITOITEL 
MASINAGA TEHTU VAHEL ENAM 
ERITI MÄRGATAV.

� Philipsi ja Brauni lipulaevade 
puhul asendatakse terakomplek-
tid vajadusel kas kogu raseerimis-
pea või kassetiga.E

lektriliste pardlite hinna-
sildid on üsna jahmatavad. 
Meie varasemate habeme-
ajamismasinate võrdlustes 
ei ulatunud hinnad üle 200 
euro ja on olnud ka vähem 
kui 50 eurot. Mõned masi-

nad maksavad vaid 20 eurot.
Kuid poes leidub ka tunduvalt kalli-

maid masinaid. Nende võrdlemisel on 
aga väljakutseid. Mida kallimad, seda 
kitsam on mudelivalik. Mõned pardlite 
tootjad isegi ei paku üle kahesajaeuro-
seid masinaid.

Traditsiooniliselt on kõige kallimad 
pardlid olnud nn hoolduskeskusega ma-
sinad. Hoolduskeskus on alus, mis laeb 
pardlit ja puhastab samas ka automaat-
selt terasid.

Vahetatavatesse kassettidesse paki-
tud pesuaine sisaldab tavaliselt ka määr-
deainet, seega peaks teeninduskeskus 
hoidma habemeajamismasina kogu aeg 
ideaalses töökorras. Lõpuks on ainus asi, 
mida peab ise tegema, teatud aja tagant 
raseerimispeade vahetamine.

Kui piirasime võrdluses olevaid ra-
seerijaid sellega, et neil oleks hooldus-
keskused, kitsendas see mudelite vali-
kut veelgi. Selliseid masinaid on müü-
gil vaid Braunil ja Philipsil.

Õnneks leidsid mõlemad tootjad oma 
valikust nii tipptasemel mudeli kui ka 
keskklassi hoolduskeskusega masina. 
Nii jõudsimegi järeldusele, et kõige kal-
lima mudeli ostmine annab siiski lisa-
väärtust.

Euroopa maavõistlus 
Ehkki habemeajamismasina või mõne 
muu väikese kodumasina päritoluriik 
pole enam kvaliteedi tagatiseks, ei ole 
kallima hinnaklassi pardleid mujalt võtta 
kui Euroopast ja seda ei varjatagi. Toot-
misriik on selgelt nähtav nii müügipa-
kendil kui ka masinatel endil. Braunid 
on valmistatud Saksamaal, Philipsid aga 
Hollandis.

Kvaliteeti ei häbeneta välja näidata. 
Disain on võib-olla lausa liigagi „särav“. 
Tekib küsimus, kas masinate välimus 
on meessoost kasutajate maitse jaoks 
liiga „õrn“?

Teisalt sai selgeks hoolduskeskuse ka-
sulikkus. Kuni masinat hoida selles hool-
duskeskuses ja uuendada pesuvahendit, 
tagab raseerija alati parima võimaliku tu-
lemuse. Korralik hügieen peaks vähen-
dama ka nahaärritust.

Teisalt ei ole hoolduskeskuse puudu-
mine reisimisel ka takistuseks. Kõigi ma-
sinate aku kestab vähemalt nädala, li-
saks saab pardlit laadida teeninduskes-
kuse enda toiteadapteriga.

Väikesed miinused ja ebameeldiv 
üllatus 
Hinnalt soodsamate hoolduskeskusega 
pardlite kvaliteedi ja omaduste kohta 
võib öelda vaid kiidusõnu. Kõik raseeri-
vad habeme üsna kiiresti ja täpselt. Eri-
nevus žileti kvaliteedist on väike, kuid 
mingi erinevus muidugi on. Võiks öelda, 
et žiletiga üle käidud lõug tundub veidi 
siledam kui elektritoitel masina puhul, 
kuid pärastlõunaks pole erinevus enam 
eriti märgatav.

Muidugi on isegi kõige kallimatel pard-
litel oma puudused. Eriti just laiema lõi-
keulatusega masinatel on nii võre- kui ka 
pöördetera puhul tüüpilised „pimedad 
kohad“, kus on raskem habet maha saada.

Kõige üllatavamad olid aga terade puu-
dujäägid: Brauni terade tööala on silma-
ga jälgimiseks liiga peidus, Philipsi trim-
merpea vahetatavad terad aga pole sama 
hea kvaliteediga kui pardlid ise.
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� Brauni (vasakul) 
hoolduskeskused 
on funktsioonidelt 
sarnased, samas 
kui kallima Philipsi 
(paremal) pesu-
programm on kesk-
misest põhjalikum.

MÕÕTMISED Braun  
5197cc

Braun  
9390cc

Philips  
S7970/26

Philips  
S9711/31

Aku tööaeg (min)* 135 115 80 95
Mõõdud, k × l × p (mm) 45 × 65 × 170 50 × 70 × 170 65 × 60 × 165 70 × 60 × 170
Kaal (g) 230 220 170 175

* võimsaimat režiimi kasutamata

Ehkki võrdluses olevate pardlite akud 
osutusid piisavalt kiireks laadida ning 
pakkusid väga head aku tööaega, te-
gi odavaim Philips võrdluse lõpus eba-
meeldiva üllatuse. Hoolduskeskuses ol-
les läks Philips S7970 täiesti „pimedaks“ 
ja keeldus laadimast.

Avasime rikkis habemeajamismasina 
ning ei leidnud muud viga kui tühi aku. 
Arvasime, et defekt kuulub garantii alla 
ja loodame, et see on üksikjuhtum. See-
tõttu ei mõjutanud juhtum masina lõp-
likku tulemust.

� KÕRGEMA HINNAGA PARDLID raseeri-
vad sujuvalt ja enamasti ilma problee-
mideta. Tundub, et tippmudelite hinna 
sees on siiski mingi staatuslisa. Nimelt 
läheb lõug pea sama muretult siledaks 
ka odavama hoolduskeskusega masina-
ga ning tulemus on ideaalilähedane. 
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BRAUN 9390cc

★★★★                                       8,7

Brauni masin saavutab parimal juhul ideaali-
lähedase raseerimistulemuse meeldivalt kii-
resti ja nahaärritust põhjustamata. Raseeri-
mispea muudab sujuvalt asendit vastavalt 
lõua kujule, kuid soovi korral saab seda hoida 
ka kindlas asendis. Lukustatav raseerimispea 
hõlbustab oluliselt kaela ja lõua täpset rasee-
rimist. Probleemsetel aladel ei saavutata siis-
ki täpselt sama head tulemust kui põskedel.

Müüja: Galador, www.galador.ee
Garantii: 2 aastat
Hind: 355 €

H A L B
• masina müra ja 

vibratsioon
• terade tööala 

nähtavus

H E A
• kiire ja hea 

raseerimine
• vähe nahaärritust

Masin tundub käes hoides mugav ja vastu-
pidav. Lülitid ja nupud on suured ja täpsed. 
Lihtne laadimisnäit koos minutise laetusejäägi 
näiduga lõpus on selge ja aku pika tööea tõt-
tu ei pea seda kogu aeg jälgima. Trimmeritera 
tööala jääb kahjuks silme eest varjatuks. Sa-
muti langetavad hinnet sellele brändile ise-
loomulikud müra ja vibratsioon.

Pardli puhastamist ja laadimist ei saa enam 
lihtsamaks teha. Kohe pärast puhastuskasseti 
väljavahetamist ei tohiks hoolduskeskust lok-
sumisohu tõttu ümber paigutada. Automaat-
selt reguleeritav ja mõnusalt vaikne pesu-
programm ise võtab aega mõne minuti. Ma-
sina kuivatamine võtab aga mitu tundi. Aku 
laeb täis veidi rohkem kui tunniga ja selle kul-
gu näeb masina laadimisnäidikult.

■ Soodsama hinnaga Braun on keerukas, kuid 
hästi töötav habemeajamismasin. Masina heli 
võiks olla vaiksem ning tera tööala võiks olla 
paremini nähtav.

HINDAMISKRITEERIUMID

■ HABEMEAJAMISE tulemusele anti suu-
rim kaal. Lisaks põhilisele raseerimise täp-
susele mõjutas raseerimise tulemust ka see, 
kui hästi said masinad hakkama selliste prob-
leemsete piirkondadega nagu lõua servad ja 
kael.
■ NAHAÄRRITUSE puhul võeti arvesse, et 
reeglina nahaärritus vähenes, kui nahk harjus 
võrdlusmasinaga.
■ KASUTATAVUS hõlmab pardli üldist kasu-
tatavust. Erifunktsioonid muudavad kasuta-
mise ja reisimise lihtsamaks.
■ MÜRA JA VIBRATSIOONI juures võeti ar-
vesse mitte ainult helitugevust, vaid ka heli 
„kvaliteeti“ ehk häirivust ja seda, kuidas see 
raseerimise edenedes muutub. Kui pardli he-
li näitas, et karvad on edukalt eemaldatud, 
siis võib müra isegi positiivne tunduda. Mõõ-
detud müra suuremad numbrid, ebaregulaar-
sed vibratsioonid ning mootori ja terade me-
haanilised helid langetasid tulemust.
■ HOOLDUSKESKUSE hinnangus oli oluline 
keskuse kasutamise lihtsus ning pesemiseks 
ja laadimiseks kuluv aeg.

Nii testiti
■  PARDLEID testiti praktiliste tööde 
käigus. Katserühm koosnes keskealistest 
meestest, kellel olid väga erinevad igapä-
evased raseerimisharjumused ja habeme-
kasv. Naha osas võisid testijad olla tavali-
sest pisut tundlikumad.

Igal masinal oli vähemalt kahenädalane 
testiperiood. Habemeajamise vahepeal 
hoiti masinaid hoolduskeskustes. Pärast 
iga kasutamist alustati pesuprogrammiga.

Masinate vahetamisel ühelt testijalt 
teisele vahetati hoolduskeskuse puhas-
tusvedeliku kassetid välja ning lasti masi-
naid mitu korda puhastada.

Akud laeti alguses täielikult, pärast 
seda laadisid akusid juba hoolduskeskus-
ed. Akude eluea mõõtmised tehti pärast 
praktilisi teste, kui masinal lasti töötada 
kuni tühjenemiseni mitmeid kordi.

Aku kestvus mõõdeti tühikäigul. 
Seetõttu on tegelikud raseerimise ajad 
lühemad kui mõõdetud.

HINDAMIS-
ALUSED 
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Ajamistulemus 35 9 9 9 9
Ihu ärritus 15 9 9 8 8
Kasutusmugavus 20 9 9 8 9
Häälekus, värin 15 7 7 9 9
Hoolduskeskus 15 9 9 8 8
Koondhinne 100 8,7 8,7 8,5 8,7

� Hoolduskeskuse pesukassetid tuleb 
tavaliselt välja vahetada iga paari kuu 
tagant. Pärast kassettide vahetamist võib 
keskuste liigutamisel vedelik kergesti üle 
ääre loksuda.
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BRAUN 5197cc

★★★★                                       8,7

Keskklassi Brauni jõudlus on umbes sama kui 
kallima mudeli oma. Laias ulatuses muude-
tava asendiga raseerimispea, mida saab vaja-
dusel ka ühte asendisse lukustada, hõlbustab 
probleemsete kohtade raseerimist.
Kaela piirkonnas ja lõua kandil on habemeaja-
mismasina töötulemused tavaliselt kehvemad 
kui põskede puhul. Probleemseid piirkondi 
saab aga üle käia üsna täpselt ja ilma olulise 
nahaärrituseta.

Müüja: Braun, www.braun.com
Garantii: 2 aastat
Hind: 280 €

H A L B
• müra ja vibreerimine
• terade asetuse 

nähtamatus

H E A
• kiire ja täpne 

habemeajamine
• ärritab vähe nahka

Võrdluse raskeima masinaga on habet ajades 
tagatud kindel haare. Suured juhtnupud töö-
tavad loomulikult ja täpselt. Tänu pikale aku 
kestvusele on väike laadimisnäidik täiesti pii-
sav. Trimmeritera töötab korralikult. Omas 
hinnaklassis teeb masin liiga valju müra ja 
vibreerib.

Ühe nupuvajutusega käivitatav hoolduskes-
kus sarnaneb kallima mudeli omaga. Vaikne ja 
automaatselt käivituv keskus laeb pardli aku 
täis veidi enam kui tunniga. Masina kuivamine 
võtab aega veidi kauem. Pesuaine kassetti on 
lihtne vahetada, kuid aluse liigutamine ilma 
pesuainet maha loksutamata on keeruline.

■ Odavam Braun on praktiliselt sama hea kui 
kallim lipulaev. Peamiselt saab masinale ette 
heita müra ja terade ulatuse nähtamatust.

PHILIPS S9711/31

★★★★                                       8,7

Philipsi juba mõõdukalt vananenud tippmu-
del sobib raseerimiseks siiski endiselt hästi. 
Suurima võimsuse korral on habemeajamine 
tõesti sujuv. Probleeme põhjustavad peami-
selt pikemad kaelakarvad. Masin võib tarbe-
tult ihu ärritada ka väiksema võimsusega töö-
tades. Masinaga harjumine ning regulaarne 
pesemisprogrammi kasutamine vähendavad 
küll nahaärritust, kuid ei pruugi seda täies-
ti kõrvaldada.

Müüja: Gig.ee, www.Gig.ee
Garantii: 2 aastat
Hind: 248 €

H A L B
• võib põhjustada 

nahaärritust
• tagasihoidliku 

kvaliteediga tera

H E A
• kiire ja täpne 

habemeajamine
• vaikne

Masin istub käes loomulikult ja mugavalt. Nu-
pud ja aku laetuse protsendi näidik töötavad 
nagu peavad. Lõikepea kohale asetatav, re-
guleeritava kammiulatusega trimmer on muu 
pardliga võrreldes lahjemat sorti. See tun-
dub natuke ebatäpne ja ebamugav kasutada. 
Töömüra on vähene ja vibratsioon samuti väi-
ke. Aku eluiga on võrdluse kõige tagasihoidli-
kum, kuid siiski ka reisimiseks piisav.

Pardel istub hoolduskeskuses justkui selili, 
jättes ekraani peidetuks. Seega ei saa laadi-
mise kulgu masina ekraanilt jälgida. Keskuse 
ülaosas olev nupp lukustab masina oma ko-
hale, kuid võib ettevaatamatul lülitamisel nä-
pistada. Aku laadimine võtab umbes tunni, 
kuid ajuti võtab mürarikas pesemine aega üle 
nelja tunni.

■ Soodsam Philipsi mudel tagab efektiiv-
se raseerimise. Tundliku naha korral ei pruu-
gi pöörleva teraga raseerimispea olla piisa-
valt õrn.

PHILIPS S7970/26

★★★★                                       8,5

Keskklassi Philips raseerib habet täpselt, välja 
arvatud pikad karvad kaela piirkonnas. Masinal 
on habeme paksuse tuvastamise funktsioon, 
kuid selle kasu piiramistulemusele jääb loode-
tust väiksemaks. Võimsuse reguleerimine on 
vajalik tundliku naha puhul. Väikseima võimsu-
se korral väheneb nahaärritus, kuid samal ajal 
väheneb ka lõikamise efektiivsus. Kuigi masin 
on mõeldud tundlikule nahale, ei sobi see siiski 
kõige tundlikumale nahale.

Müüja: Onoff, www.onoff.ee
Garantii: 2 aastat
Hind: 209 €

H A L B
• võib nahka ärritada
• trimmeritera on 

tagasihoidliku 
jõudlusega

H E A
• kiire ja täpne 

habemeajamine
• vaikne 

Mugavalt käes hoitav masin on kerge ja vaikne. 
Käivitamise nupp on aga tuim ja masinal puu-
duvad võimsusvahemiku lülitid. Lisanuppe võib 
tekitada nutitelefoni rakendusest, mis on pard-
liga ühendatud üle Bluetoothi. Rakendust on 
lihtne kasutada. Nutitelefoni kasutamine rasee-
rimiseks näib siiski olevat vaid erilisuse taotle-
mine. Aku eluiga on piisav. Asendatav trimmeri-
tera on aga väga tagasihoidliku jõudlusega.

Soodsam Philipsi pardel on välimuselt sarna-
ne sama kaubamärgi kallima masinaga. Masin 
toetub oma alusele selili, nii et hooldus- ja 
laadimisprotsessi saab jälgida vaid hooldus-
keskuse näidikutelt.
Puhastusprogramm on kiire, see võtab vaid 
kümme minutit. Pärast programmi lõppu tu-
leb masin siiski hoolduskeskusesse kuivama 
jätta. Täislaadimine võtab üle tunni.

■ Soodsam Philips on üsna võimekas masin 
vähemtundlikule nahale. Pardli juhtimine nu-
titelefoniga ei avaldanud testgrupile erilist 
muljet.
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