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Bättre plackborttagning än en vanlig tandborste
Bra budgetval. Testa i 60 dagar!

Den här elektriska Sonicare-tandborsten är utformad att vara lika enkel att använda som en vanlig tandborste

med tandkräm, men tar bort mer plack än en vanlig tandborste.

Ger bevisat bättre munhälsa

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Bidrar till att minska risken för hål

Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare

ger en överlägsen rengöring

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Sonic-teknik

Tar bort mer plack än en vanlig tandborste

Ett enkelt sätt att ändra din vanliga rutin

Välbekant borstningsrörelse – precis som en vanlig tandborste

Lättanvänd

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden



Sonisk eltandborste HX3120/01

Funktioner

Vinklad borsthuvudshals

Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det

här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de

bakre tänderna och ta bort tandsten på

svåråtkomliga ställen.

Välbekant borstningsrörelse

Välbekant borstningsrörelse och

borsthuvudform som liknar en vanlig

tandborste, men med rengöringskraften av fler

än 15 000 borsttag i minuten.

Smartimer

Tvåminuterstimern på den här elektriska

Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att

följa den borstningstid som rekommenderas av

tandvårdspersonal.

Sonic-teknik

Fler borsttag på 1 dag än vad din vanliga

tandborste gör på en månad. Fler än 15 000

borsttag i minuten.

Tar bort mer plack

Tar bort mer plack än en vanlig tandborste.

Säkert och skonsamt

Du kan utan problem använda din elektriska

Sonicare-tandborste från Philips på:

tandställning (borsthuvudet slits snabbare när

det används på tandställning), lagningar

(fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala

fickor.

Lättanvänd

Smalt och ergonomiskt handtag som har

utformats för att vara lika enkel att använda

som en vanlig tandborste.

Bidrar till att minska risken för hål

Borsta två gånger om dagen varje dag för att

minska risken för hål
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Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 PowerUp

Borsthuvuden: 1 Känslig standard

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Havsblå

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 15 000 borsttag/min

Prestanda: Tar bort mer plack

Hälsofördelar: Bidrar till att förbättra

munhälsan

Ger synbart vitare tänder: Håller tänderna vita

Timer: Smartimer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Batteriets livslängd: Upp till 2 veckor

Handtag: Tunn, ergonomisk design,

Gummihandtag för enkel användning

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Batterityp: NiMh

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti
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