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Sonicare-tannbørste

Essence

 

Én modus

Ett børstehode

 
HX5551/02

Bedre rekkevidde for bedre pussing

Den eneste vinklede, soniske børsten som gir deg bedre rekkevidde for bedre pussing. Med Sonicares unike

dynamiske pussebevegelser kommer du til dypt mellom tennene og inn i områder som er vanskelige å komme

til. Samtidig masserer den tannkjøttet for en unik pusseopplevelse.

Dynamisk pussebevegelse

Patentert sonisk teknologi

Bedre rekkevidde for bedre pussing

Sofistikert børstehode

Kom gradvis inn i Sonicare-opplevelsen

Easy-start slik at du blir vant til Sonicare

Hjelper deg med å følge anbefalinger for børsting

SmarTimer oppfordrer til to minutters pussing

Puss alle de fire områdene i munnen ordentlig

Quadpacer® 30-sekunders intervalltimer oppfordrer til jevn pussing



Batteridrevet Sonicare-tannbørste HX5551/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Patentert sonisk teknologi

Sonicares patenterte soniske teknologi

kombinerer børste med formede konturer og

brede børstebevegelser med høyhastighets

pussing (31 000 børstebevegelser i minuttet)

for å gi en dynamisk pussebevegelse. Dette gir

deg en pusseopplevelse som er ulik alle andre.

Det er også klinisk bevist at Sonicare-

tannbørsten reduserer tannkjøttbetennelse, gjør

tannkjøttet sunnere og reduserer flekker fra

kaffe, te og tobakk betydelig, for naturlig

hvitere tenner.

Sofistikert børstehode

Børstehode med en slank, vinklet hals og

avrundede børstetupper. Det er utformet for å

passe konturene på tennene for forbedret

bevegelighet.

Ladeindikator

Det høres et signal når det er på tide å lade

batteriet. Batteri med lang levetid gir opptil to

uker med børsting, to ganger om dagen,

mellom hver lading.

Børstehodeholder

Praktisk oppbevaring av et ekstra børstehode.

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deler som medfølger

Håndtak: 1 Essence

Børstehoder: 1 e-serien standard

Lader: 1

Reiseveske: 1

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min, Opptil 31 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Opptil dobbelt så mye plakkfjerning*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en

naturlig måte

Timer: Quadpacer og SmarTimer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som enkelt

kan skrus på

Børstetid: Opptil to uker

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Ergonomisk design, Gummihåndtak

for enkel håndtering

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: NiMH

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste
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