Gelijkenis scheerapparaten volgens Philips
1. Bij beide apparaten heeft het achter deel het grootste volume;
2. En dit deel is mat zwart;
3. En dit deel is ronder dan het voor deel;
4. Het voor deel is vlakker en zwart hoogglanzend. Het effect van de combinatie mat/ glanzend is
dat het glanzende deel meer aandacht vraagt en daardoor het volume van het apparaat kleiner en
eleganter lijkt;

5. De hoek waarop de scheerkop geplaatst is op het huis komt overeen. Bij de Lidl is het achter
deel en de scheerkop iets groter. Dit heeft louter een technische reden, bij de Lidl is gekozen voor
standaard onderdelen. Bij de Philips is ervoor gekozen om speciale, kleinere onderdelen te
ontwikkelen.
6. De breedte van de apparaten is nagenoeg gelijk;
7. De lengte van de apparaten is nagenoeg gelijk;
8. Het gewicht is nagenoeg gelijk. De Philips weegt 183 gram, de Lidl 177 gram.

8. Bovenstaande foto's tonen ook aan dat de contouren van de apparaten grote gelijkenis
vertonen, met een iets gebolde zijkant.
9. De bovenzijde is afgevlakt, die met een radius overgaat in de zijkant en een eveneens
afgevlakte onderzijde met een radius aan de zijkant;
10. Het decor is horizontaal geribbeld, bij de Philips fijner dan bij het Lidl Scheerapparaat.
11. Op onderstaande foto is te zien hoezeer de contouren aan de onderzijde overeenkomen.

12. Op onderstaande foto is te zien hoezeer de contouren overeenkomen, van boven gezien.

13. De vorm van de handgreep heeft als gevolg dat de beide apparaten op dezelfde wijze in de
hand liggen;

14. De schakelaar op dezelfde manier aangeschakeld wordt;
15. En de scheerkophouder op dezelfde wijze ten opzichte van de hand gepositioneerd is;

Scheerkophouders
16. Beide scheerkophouders hebben dezelfde afgeronde en vloeiende contouren, en dezelfde
facetten aan de buitenzijden;
17. De drie metalen scheerkoppen zijn identiek gearrangeerd in zwarte ringen met dezelfde vorm;

De scheerkophouder bestaat bij beide apparaten uit een sandwich van drie lagen;
18. Boven zwart, midden metaal en onder zwart;
19. De contouren van beide scheerkophouders zijn nagenoeg gelijk; vloeiend en gestroomlijnd met
een gebolde onderkant

Hals/verbinding handgreep en scheerkophouder
20. De hals is bij beide apparaten verhoogd en slank weergegeven, waardoor de scheerkop als het
ware lijkt te zweven boven de handgreep;
21 . Bij het Lidl Scheerapparaat heeft men naar mijn mening tevergeefs getracht de vrijwel
identieke vormgevingskenmerken van de hals van het scheerapparaat te verhullen met een
afneembare eenvoudige rubberen zwarte kraag, die ook de versmalling benadrukt tussen de
scheerkophouder en de handgreep. De kraag heeft geen functie en kan naar mijn mening door bij
gebruik en reiniging eenvoudig worden verwijderd. Tevens is de ring onhandig bij het plaatsen van
de scheerkop of tondeusekop.

22. De hals bestaat uit een geribbeld zwart manchet; bestaande uit drie ringen.

23. Op het schakelaardeel is bij beide apparaten een verhoging aangebracht, bij het Philips
Scheerapparaat iets geleidelijker bij het Lidl Scheerapparaat iets hoekiger.

Design voorzijde
24. Bij beide apparaten is aan de voor zijde een 'sandwich' vormgeving toegepast;
25. Die bestaat uit een zwart glanzend kunststof deel waarin de v-vormige schakelaar en de hals
zijn opgenomen;
26. Door omheen een gemetalliseerd deel, eveneens in v-vorm;.
27. Het geheel wordt bij beiden omsloten door een zwart glanzend kunststof deel, waarin de zelfde
v-vorm terugkeert;

Vormgeving schakelaar
28. Bij beide apparaten is de schakelaar in een V-vorm in het bovendeel geïntegreerd;
29. Het v-vormig deel vormt een kraag om de hals en is bij beide aan de onderzijde afgevlakt;
30. De plaats waar gedrukt moet worden om het apparaat te bedienen zit bij beide apparaten op
dezelfde plek;
31 . Beide knoppen hebben eenzelfde glanzende finish;
32. Beide knoppen zijn licht gebold en hebben eenzelfde facet aan de rand.

Standaard
33. Beide scheerapparaten zijn voorzien van een accu waardoor zij zonder snoer gebruikt kunnen
worden. Om de accu te kunnen laden dient het apparaat in een standaard gezet te worden. De
standaarden zijn nagenoeg gelijk. Zij tonen een aantal belangrijke gelijkenissen.
34. Op onderstaande foto is te zien dat de apparaten op een precies dezelfde manier neergezet
worden. De hoek ten opzichte van het grondvlak is identiek, waardoor zij in de presentatie
eenzelfde rechtopheid vertonen.

35. Beide standaards ondersteunen op een identieke manier. Het apparaat wordt onderin
ingesloten en op de helft van de behuizing aan de achterzijde ondersteund.

36. De beweging wordt mogelijk gemaakt door een scharnier aan de voorzijde, waardoor beide
standaarden op een precies dezelfde manier in- en uitklappen, zie foto hieronder.”

