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1 tilstand

1 børstehoved

 

HX5350/02

Elektrisk tandbørste fjerner plak bedre
Den ultimative tandbørste

Philips Sonicare elektriske tandbørste HX5350/02's unikke dynamiske børstning

når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Giver en fremragende tandbørstning

Dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Fjerner op til 2 x mere plak end en manuel tandbørste

Dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Klinisk bevist sikker og skånsom

Hjælper dig med at få hvidere tænder

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Giver en brugerdefineret børsteoplevelse

Easy-start-program, så du kan vænne dig til Sonicare



Genopladelig sonisk tandbørste HX5350/02

Vigtigste nyheder

Patenteret sonisk teknologi

Den elektriske Sonicare-tandbørstes unikke

dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt

ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehovedhals

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne

tandbørste gør det nemmere at nå de bageste

tænder og fjerne plak på de steder, der er

svære at nå.

Sikker og skånsom

Din elektriske Philips Sonicare-tandbørste er

sikker at bruge på: tandbøjler (børstehovederne

slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler),

tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner,

lakeringer) og tandkødslommer.

Smarttimer

2-minutters timer på tandbørsten sikrer den

børstetid, som tandlægerne anbefaler

Easy-start-program

Øg langsomt styrken i løbet af de første 14

ganges brug for at vænne dig til brugen af den

elektriske Philips Sonicare-tandbørste

Hjælper dig med at få hvidere tænder

Sonicares bedste blegning: Dette tandbørste

hjælper med at fjerne og mindske

misfarvninger på tænderne for et hvidere smil.

Fjerner op til 2 x mere plak

Patenteret sonisk teknologi fjerner op til 2 x

mere plak end en manuel tandbørste.

Patenteret sonisk teknologi

Den elektriske Sonicare-tandbørstes unikke

dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt

ind imellem tænderne og langs tandkødet.
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Specifikationer

Renseydelse

Ydeevne: Bedre bekæmpelse af plak end en

manuel tandbørste

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at

sikre sundt tandkød

Hvidere tænder: Hjælper med at fjerne te,

kaffe og andre pletter

Børstehoveder: 1 standardbørstehoved i e-

serien

Hastighed: Op til 31.000 børstebevægelser pr.

minut

Timer: Smarttimer

Brugervenlig

Batteriindikator: Lampe i tænd/sluk-knappen

indikerer, hvornår det er tid til genopladning

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der er

nemme at skrue på

Børstetid: 28 børstninger à 2 minutter ELLER 2

uger

Medfølgende dele

Oplader: 1 oplader

Opladningsenhed: 1

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Opladningstid: 24 time(r)

Strømforbrug: 0,9/1,1 W

Design og finish

Farve: Hvid

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Strøm

Spænding: 110-120 V, 50-60 Hz, 220-240 V,

50-60 Hz
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