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Frijsverschillen van meer dan 3OO%
Kleinere verpakking, hogere prijs
Gelokt nnet een reisje

Weinig f ruít, veefi

Water ontharden zelden nodig
Alles over het kentekenbewijs
§teeds luxer

sufr[<er en aronra's
Aultostoettjes
Beter en qoedkoper

Wasdrogers
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Na 24 jaar scheert het apparaat van

Johan Zwakman nog steeds mooi glad.
JOHAN ZIitrAKJ'&AN (7TI,
IJMUIDEN
Gekocht: Philips-scheerapparaat
HS765

Prijs toen: ongeveer 18O gulden

'Sinds mijn militaire dienst in 1968
heb ik een kolossale snor. Een zogeheten huzarensnor, die ik bijhoud
met een schaar en waar ik met
trots aan weerskanten een krul in
draai. Om verder een glad gezicht
te krijgen en mijn bakkebaarden in
toom te houden, gebruik ik iedere
dag een scheerapparaat.
ln 1993 was het tijd om een nieuw

scheerapparaat te kopen. Mijn
vrouw en ik zijn al sinds'197O lid van
de Consumentenbond en ik bewaar
de Consumentengidsen op zijn
minst vijf jaar. Als ik iets ga kopen,
blader ik daar altijd even doorheen.
ln het geval van het scheerapparaat
was er echter geen recente test
gedaan. lk ben toen afgegaan op
de merkbetrouwbaarheid. Eerder
kwamen Philips-scheerapparaten
goed uit de test en ook bij andere
producten kwam het merk Philips
goed naar voren.
Daarnaast herinnerde ik mij dat
mijn opa al één van de eerste
scheerapparaten met roterende
mesjes van Philips gebruikte, en
daarover zeer tevreden was. Een
betrouwbaar apparaat, waar hij
later zelfs de baard van opoe
mee schoor.

ïijdens mijn zoektocht stuitte ik
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op een Philips-scheerapparaat
met Double Action-systeem: een
driekops-apparaat met dubbele,
roterende scheermesjes. Daar zou
je een nog gladder scheerresultaat mee krijgen. Dat sprak mij wel
aanl En inderdaad, zelfs na 24 jaar
scheert het apparaat nog steeds
mooi glad. Bovendien kan ik met
de tondeusefunctie mijn bakkebaarden bijhouden.
lk was verbaasd toen ik laatst in
een test van de Consumentenbond
las dat een scheerkop na ongeveer
drie jaar moet worden vervangen.
Die van mij werkt nog steeds goed.
Hij is gemakkelijk schoon te maken,
ik draai hem zo los. leder halfjaar
haal ik de kop helemaal uit elkaar
om alles goed schoon te maken
met een borsteltje. Misschien dat ik
er mede daardoor al zo lang mee
doe. lk heb in die 24 jaar alleen een
keer een nieuw snoer gekocht.
Voor de foto heb ik mijn baard
geschoren en mijn snor extra goed
in model gebracht met speciaal
snorrenvet, dat ik pas van mijn
zoon cadeau heb gekregen.'
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'ln de jaren 80 introduceerde
Philips de Double Action-technologie op de scheerapparaten. Een innovatie waarbij baardhaartjes eerst
werden opgetild en vervolgens afgeschoren. De mesjes ln de Double
Action-scheerkoppen waren zelfslijpend. Dat principe is nog steeds
gehandhaafd in alle scheerkoppen.
Alle scheermesjes, ook deze, slijten
na verloop van tijd. De slijtage van
een scheerkop is erg afhankelijk
van hoe (vaak) je scheert, en ook
van de stugheid van het baardhaar.
Hoe stugger of zwaarder de baard,
des té meer de mesjes slijten.
Maar onder gunstige omstandigheden kan een scheerkop best langer
mee dan 2

tot 3 jaar. En soms dus

kennelijk 24 jaarl De militaire precisie én discipline waarmee de heer
Zwakman het apparaat elk halfjaar
grondig schoonmaakt, zullen hier
zeker aan hebben bijgedragen.' <<
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