
Sonicare-tandbørste
med batteri

Essence

 

1 indstilling

1 børstehoved

 
HX5551/02

Bedre rækkevidde for en bedre tandbørstning

Den eneste vinklede soniske tandbørste, der med en bedre rækkevidde giver en bedre tandbørstning. Sonicares

unikke, dynamiske bevægelser når langt ind mellem tænderne og frem til steder, der ellers er svære at nå.

Samtidig masseres tandkødet, så du får en tandbørstning uden sidestykke.

Dynamisk børstning

Patenteret sonisk teknologi

Bedre rækkevidde for en bedre tandbørstning

Avanceret børstehoved

Væn dig til at bruge Sonicare

Easy-start så du kan vænne dig til Sonicare

Hjælper dig med at overholde anbefalingerne for tandbørstning

Smarttimer tilskynder til 2 minutters børstning

Børst områder i munden grundigt

Quadpacer 30-sekunders intervaltimer tilskynder til ligelig fordelt børstning



Sonicare-tandbørste med batteri HX5551/02

Vigtigste nyheder Specifikationer

Patenteret sonisk teknologi

Sonicares patenterede soniske teknologi

kombinerer konturformede børstehår med brede

børstestrøg ved høj hastighed (31.000

børstebevægelser pr. minut) for at skabe en

dynamisk børstning. Det giver dig en helt ny

oplevelse af tandbørstning. Det er tillige klinisk

dokumenteret, at Sonicare-tandbørsten er med

til at mindske risikoen for tandkødsbetændelse,

forbedre tandkødets tilstand og reducere

misfarvninger forårsaget af kaffe, te og tobak

og dermed give naturligt hvidere tænder.

Avanceret børstehoved

Børstehoved med slank, vinklet hals og

afrundede børstespidser designet til at følge

tændernes konturer for optimal manøvrering.

Opladningsindikator

Signalerer, når det er tid til at genoplade

batteriet. Lang batterilevetid giver op til to

ugers børstning to gange om dagen, inden det

skal oplades igen.

Holder til børstehoved

Praktisk opbevaring af et ekstra børstehoved.

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Medfølgende dele

Håndtag: 1 Essence

Børstehoveder: 1 e-Series standard

Oplader: 1

Rejseetui: 1

Design og finish

Farve: Hvid

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min., Op til 31.000

børstebevægelser/min.

Performance: Op til 2 gange bedre

bekæmpelse af plak*

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at

sikre sundt tandkød

Hvidere tænder: Hjælper dig med at fjerne

misfarvninger på en naturlig måde

Timer: Quadpacer og Smartimer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der er

nemme at skrue på

Børstetid: Op til 2 uger

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Ergonomisk design, Gummigreb til

nem håndtering

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: NiMH

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste
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