Philips Sonicare
CleanCare+
Sonische, elektrische
tandenborstel

Klinisch bewezen betere reiniging*
1 poetsstand

Wittere tanden in 1 week*

1 opzetborstel

Ontworpen als de perfecte tandenborstel voor de overstap van een handtandenborstel.
Nu voelt u pas echt dat u uw tanden hebt gepoetst.
Innovatieve technologie
• Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
Bewezen verbetering van de mondhygiëne
• Wittere tanden in slechts één week
Ontworpen voor u
• Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
• Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

HX3212/24

Optimaliseer het poetsen
• Levensduur accu
• Systeem met opklikbare opzetborstel

HX3212/24

Sonische, elektrische tandenborstel
1 poetsstand 1 opzetborstel

Kenmerken
Philips Sonicare-technologie

Specificaties
Levensduur accu

Poetsstanden

• Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Meegeleverde artikelen

• Handvat: 1 CleanCare+
• Opzetborstels: 1 W2 Optimal White
• Docking station: 1

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Donkerblauw

Reinigingsprestaties
De geavanceerde sonische technologie van Philips
Sonicare stuurt water tussen de tanden, en de
poetsbewegingen verwijderen tandplak voor
buitengewone dagelijks reiniging.

Accu gaat tot 14 dagen mee voordat u opnieuw
moet opladen.

Systeem met opklikbare opzetborstel

Quadpacer en Smartimer

• Timer: SmarTimer en Quadpacer
• Performance: Verwijdert tot 7 keer meer
tandplak*
• Wittere tanden: Wittere tanden in 1 week

Gebruiksgemak

• Handvat: Ergonomisch ontwerp
• Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels

Technische specificaties

• Batterij: Oplaadbaar
• Batterijtype: NiMh
• Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot
14 dagen

Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig
te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer
u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk
deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een
signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze
producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te
behalen, iedere keer weer.

U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij
stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te
halen voor onderhoud en schoonmaken. De
opzetborstel is geschikt voor Philips Sonicaretandenborstels en de PowerUp Battery-, Essence+-/
Elite+-/CleanCare+-handvaten.

Vermogen

• Voltage: 110 - 220 V

Service

• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•

Natuurlijk wittere tanden

Easy-start-programma

Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen.
Daarom geeft ons EasyStart-programma u de
mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te
verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw
nieuwe tandenborstel.
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Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om
tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach
terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de
dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden
binnen een week witter maken.
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* dan een handtandenborstel

