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Complete reiniging
Sonicare-opzetborstel

Vervangende opzetborstel voor de Sonicare elektrische tandenborstel, met groter oppervlak en afgeronde

borstelharen die uw tanden grondig reinigen en tegelijkertijd uw tandvlees masseren.

Ontworpen voor optimale prestaties

Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Een heerlijk schoon gevoel

Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging

Afgeronde borstelharen volgen de natuurlijke vorm van uw tanden

Schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen vergroten het te bereiken oppervlak

Een opzetborstel voor meerdere handgrepen

Opklikbare opzetborstel
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Kenmerken Specificaties

Opklikbare opzetborstel

Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en

reiniging van het handvat

Schuine, straalsgewijs uitlopende

borstelharen

Dankzij het gebogen oppervlak dat door de

schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen

wordt gevormd, houdt u contact met het

oppervlak van uw tanden, kiezen en tandvlees

wanneer u met de opzetborstel poetst.

Hierdoor wordt een groter oppervlak bereikt

zonder dat u een grotere opzetborstel nodig

hebt.

Afgeronde borstelharen

Deze borstelharen van de Philips Sonicare

elektrische tandenborstel zijn zo ontworpen dat

zij de natuurlijke vorm van uw tanden volgen.

De verschillende hoogten en diepten over de

lengte van de opzetborstel hebben een

ergonomische vorm die de anatomie van de

tanden volgt. Bovendien passen de

borstelharen tussen uw tanden zodat u minder

snel plekjes mist wanneer u uw tanden poetst.

Maximale reiniging

Het doordachte ontwerp en de nauwkeurige

fabricage van deze vervangende borsteltjes

van Philips Sonicare zorgen in combinatie met

de sonische beweging en flexibele

poetsstanden voor een grondige reiniging.

Verkleurende borstelharen

Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien

wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na

3 maanden van normaal gebruik raken de

borstelharen versleten en is de opzetborstel

minder effectief. Vervang uw opzetborstel om

de 3 maanden.

Gewicht en afmetingen

Afmetingen verpakking van de opzetborstel:

21,6 x 7,0 x 2,2 (h x b x d) cm

Gewicht verpakking van de opzetborstel:

0,034 kg

Technische specificaties

Gebruiksduur: Voor een optimaal

poetsresultaat raden wij u aan om de

opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

Vervanging: De gekleurde borstelharen

vervagen wanneer u de opzetborstel moet

vervangen.

Meegeleverde artikelen

Hygiënisch beschermkapje: 2 st.

Gebruiksgemak

Geschikt voor de volgende modellen:

FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite,

HydroClean, EasyClean, DiamondClean
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