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Poistaa plakkia tehokkaasti
Kaikkien aikojen sähköhammasharja

Philips Sonicare HX5350/02 -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen

puhdistustoiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja

ienrajan.

Tehokas puhdistus

Dynaaminen puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Dynaaminen puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

Auttaa valkaisemaan hampaita

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Itse muokattava harjauskokemus

Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön
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Kohokohdat

Patentoitu sonic-tekniikka

Sonicare-sähköhammasharjan ainutlaatuinen

dynaaminen toiminta puhdistaa hellävaraisesti

ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Viisto harjaspään kaula

Hammasharjan ainutlaatuinen viisto

harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin

hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista

myös hankalista paikoista.

Turvallinen ja hellävarainen

Philips Sonicare -sähköhammasharja on

turvallinen. Voit harjata sillä hammasrautoja

(harjaspäät kuluvat nopeammin

hammasrautoja puhdistettaessa), korjattuja

hampaita (paikat, kruunut, pinnoitukset) ja

ientaskuja.

Smartimer

Hammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa

hammaslääkärien suosittelemaan kahden

minuutin harjausaikaan

Easy-start-ohjelma

Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho

lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14

käyttökerran aikana.

Auttaa valkaisemaan hampaita

Sonicaren tehokkain valkaisija: hammasharja

auttaa poistamaan ja vähentämään

värjäytymiä hampaissasi, jotta saat

kirkkaamman hymyn.

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia

Patentoitu Sonic-tekniikka poistaa jopa 2

kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Patentoitu Sonic-tekniikka

Sonicare-sähköhammasharjan ainutlaatuinen

dynaaminen toiminta puhdistaa hellävaraisesti

ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
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Tekniset tiedot

Puhdistusteho

Suorituskyky: Parempi plakinpoisto kuin

käsihammasharjassa

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan

teen ja kahvin ja muiden aineiden aiheuttamia

värjäytymiä

Harjaspäät: 1 e-sarjan normaali harjaspää

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Ajastin: Smartimer

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Virtapainikkeen valo

vilkkuu kun laite on ladattava

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

kierrettävä harjaspää

Harjausaika: 28 kahden minuutin

harjauskertaa TAI 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1 laturi

Latausteline: 1

Tekniset tiedot

Akku: Ladattava

Latausaika: 24 tunti(a)

Virrankulutus: 0,9/1,1 W

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Virta

Jännite: 110–120 V, 50–60 Hz, 220–240 V,

50–60 Hz
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