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Essence

HX5551

Beter bereik voor een betere reiniging

De enige sonische borstel die onder een hoek is geplaatst voor een beter bereik en een betere reiniging. Dankzij

Sonicare's unieke dynamische reinigingseffect komt u zelfs diep tussen de tanden en op moeilijk bereikbare

plaatsen, terwijl u uw tandvlees masseert. Poetsen is nooit meer hetzelfde.

Dynamische reinigingswerking

Gepatenteerde sonische technologie

Beter bereik voor een betere reiniging

Geperfectioneerd opzetborsteltje

Wen uzelf geleidelijk aan de Sonicare-tandenborstel

Met de Easy-start kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel

Helpt u de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

Smartimer stimuleert het poetsen gedurende 2 minuten

Borstel alle vier de kwadranten van uw mond grondig

Met de Quadpacer-timer met een interval van 30 seconden poetst u altijd gelijkmatig



Elektrische, sonische tandenborstel HX5551/02

Kenmerken Specificaties

Gepatenteerde sonische technologie

Sonicare's gepatenteerde sonische technologie

combineert opzetborsteltjes, die zijn ontworpen

om de vorm van uw tanden te

volgen, met poetsbewegingen met zeer snelle

borstelbewegingen (31.000 poetsbewegingen

per minuut) voor een dynamisch

reinigingseffect. Hierdoor krijgt u een

poetservaring die nergens mee is te

vergelijken. Het is klinisch bewezen dat de

Sonicare-tandenborstel tandvleesontstekingen

helpt verminderen, uw tandvlees gezonder

maakt en verkleuringen door koffie, thee en

tabak significant vermindert, met natuurlijk

wittere tanden als resultaat.

Geperfectioneerd opzetborsteltje

Slank opzetborsteltje met afgeronde

borstelhaartjes, dat onder een hoek is

geplaatst, ontworpen om de vorm van uw

tanden te volgen, voor een verbeterde

wendbaarheid.

Oplaadindicator

Geeft aan wanneer de batterij moet worden

opgeladen. Batterij met lange levensduur gaat

tot wel twee weken mee bij tweemaal daags

poetsen.

Opzetborstelhouder

Hierin kunt u een extra opzetborstel opbergen.

Algemene specificaties

Opzetborstelhouder

Extra zacht, met afgeronde, glanzende

borstelharen

Extra functies

Easy-start

Smartimer

Quadpacer

Oplaadindicator

Draagtas

Inclusief opzetborstels: 1

Technische specificaties

Snelheid: 31.000 bewegingen per minuut

Oplaadtijd: 20 uur

Voltage: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)

Energieverbruik: 3 W

Batterijen: oplaadbaar

Accessoires

De allerbeste opzetborstel: Enkel pakket -

HX 7001/20
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