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Ren hele vejen rundt
Større overflade og formede børster renser og masserer tænder og tandkød

grundigt.

Helt ren fornemmelse i munden

Vinklede, radial-trimmede børstehår udvider det dækkede område

Konturformede børstehår passer til dine tænders naturlige form

Børstehoveddesignet maksimerer sonisk bevægelse

Designet til at optimere ydeevnen

Børsteindikator sikrer, at du opnår en effektiv rensning

Et børstehoved, der passer til flere forskellige håndtag

Børstehoved, der klikkes på



Soniske standardtandbørstehoveder HX6013/05

Vigtigste nyheder Specifikationer

Børstehoved, der klikkes på

Nem udskiftning af børstehoved og rengøring

af håndtag

Vinklet radial-trimmede børstehår

Den buede overflade, der skabes af de

vinklede radial-trimmede børstehår, er med til

at holde kontakt med tændernes og tandkødets

overflade, efterhånden som børstehovedet

drejer, hvilket dækker et større område, uden at

øge størrelsen af børstehovedet.

Konturformede børstehår

Børstehårene er trimmet i et kurvet mønster for

at passe til tændernes naturlige form. Toppe og

dale langs med børstehovedet er ergonomisk

udformet til at følge tændernes placering og

passe ind mellem tænderne, så det er mindre

sandsynligt ikke at nå de steder, når du børster.

Maksimer rensningsydelsen

Gennemtænkt design og præcis konstruktion

sikrer, at du får en grundig rensning, når dette

børstehoved kombineres med sonisk

bevægelse og fleksible børsteindstillinger.

Børsteindikator

Børsteindikatoren viser dig, når det er tid til at

udskifte børstehovedet. Efter tre måneders

normal brug begynder børstehårene at vise

tegn på slitage, og børstehovedet bliver mindre

effektivt. Udskift dit børstehoved hver 3. måned.

Brugervenlig

Velegnet til disse modeller: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean

Tekniske specifikationer

Driftstid: Vi anbefaler nyt børstehoved hver

tredje måned af hensyn til optimale resultater.

Udskiftning: Børste-indikatorer, der falmer, når

det er tid til udskiftning

Vægt og dimensioner

Dimensioner for børstehovedemballage: 21,6

h x 7,0 b x 2,2 d cm

Vægt for børstehovedemballage: 0,056 kg

Medfølgende dele

Hygiejnisk beskyttelseshætte: 3 stk.

Funktioner

ProResults-børstehoved

Ekstra funktioner

Konturbørstehoved
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