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Allmänna specifikationer
• Hållare för borsthuvud
• Extra mjuka, rundade polerade borst

Ytterligare funktioner
• Easy-Start®
• Smartimer®
• Quadpacer®
• Laddningsindikator
• Resefodral
• Borsthuvuden ingår: 1

Tekniska specifikationer
• Hastighet: 31 000 rörelser per minut
• Laddningstid: 20 timmar
• Spänning: 230 V, 50 Hz (i Storbritannien 240 V, 

50 Hz)
• Strömförbrukning: 3 W
• Batterier: uppladdningsbara

Tillbehör
• Elite-borsthuvud: Enpack - HX 7001/20
•
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