
Sonic elektrisk
tannbørste

PowerUp

 

Én modus

Ett børstehode

 

HX3110/00 Fjerner plakk bedre enn en vanlig tannbørste

Godt budsjettvalg. Prøv 60 dager!

Philips Sonicare PowerUp er utformet for å være like enkel å bruke som en vanlig

tannbørste, men fjerner mer plakk enn en vanlig tannbørste. Flere

børstebevegelser på én dag enn en vanlig tannbørste har på en måned. Prøv i 60

dager!<br><br>Vvinner av Men’s Grooming Awards på ShortList.com (2013).

Gir en overlegen rengjøring

Sonisk teknologi

Fjerner mer plakk enn en manuell tannbørste

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

En enkel måte å endre rutinen din på

Lett å bruke

Velkjent pussebevegelse - som en manuell tannbørste

Hjelper deg å følge anbefalinger for tannhelse

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom

Bidrar til å redusere hull

Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite



Sonic elektrisk tannbørste HX3110/00

Høydepunkter

Sonisk teknologi

Flere bevegelser på én dag enn det din

manuelle tannbørste vil klare på én måned.

Over 15 000 børstebevegelser per minutt.

Lett å bruke

Det slanke, ergonomiske håndtaket er utformet

slik at den skal være like enkel å bruke som en

manuell tannbørste.

Bidrar til å redusere hull

Puss to ganger om dagen for å redusere hull

Sikker og skånsom

Den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten er

trygg å bruke på: tannregulering (børstehodene

slites fortere ut når de brukes på regulering),

rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner,

skallfasetter) og lommer i tannkjøttet.

Fjerner mer plakk

Fjerner mer plakk enn en manuell tannbørste.

Velkjent pussebevegelse

Velkjent pussebevegelse og børstehodeform

som på en manuell tannbørste, men med en

rengjøringseffekt på over 15 000 bevegelser

per minutt.

Børstehode med vinklet hals

Den unike vinklede børstehodehalsen til dette

tannbørstehodet gjør det enklere å nå

baktenner, og fjerner plakk på de stedene der

det er vanskelig å komme til.

Smartimer®

To minutters timer på denne elektriske

Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at

du børster så lenge tannlegen anbefaler det

 



Sonic elektrisk tannbørste HX3110/00

Spesifikasjoner

Modi

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deler som medfølger

Håndtak: 1 PowerUp

Børstehoder: 1 ProResults-standard

Lader: 1

Design og utseende

Farge: Mintgrønn

Rengjøring

Hastighet: Opptil 15 000 børstestrøk/min

Ytelse: Fjerner mer plakk

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Bidrar til å gjøre tennene

hvitere

Timer: Smartimer®

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Batterilevetid: Opptil to uker

Håndtak: Slank, ergonomisk design,

Gummihåndtak for enkel håndtering

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: NiMH

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti
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