Pre-salesfolder voor Nederland (2015, november 21)
Philips ProResults
Standaard sonische opzetborstels
• 8 stuks
• Standaardformaat
• Opklikbaar
• Complete reiniging

HX6018/31

Superieure prestaties.* Gegarandeerde
kwaliteit.
Superieure prestaties voor een superieure prijs
Als een van dé opzetborstels uit ons assortiment is de Philips Sonicare ProResults perfect voor nieuwe en bestaande Sonicaregebruikers die gewoon de authentieke Sonicare-reinigingservaring willen voor een ongelofelijke prijs.
Voordelen

Een heerlijk schoon gevoel
• Verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone
tandenborstel

Ontworpen voor optimale prestaties
• Optimale Philips Sonicare-prestaties
• Ontworpen voor maximale sonische beweging
• Verkleurende borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging

Bewezen verbetering van de mondhygiëne
• Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Een opzetborstel voor meerdere handgrepen
• Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

ProResults

Kenmerken
Optimale prestaties

Systeem met opklikbare opzetborstel

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een voorgevormd profiel en sluit op
natuurlijke wijze aan op de vorm van uw tanden. Moeilijk te bereiken plaatsen
zijn beter bereikbaar.

U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er
ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De
opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten behalve
PowerUp Battery en Essence.

Verwijdert tot wel 2x meer tandplak

Deze opzetborstel verwijdert tot wel 2 keer meer tandplak dan een gewone
tandenborstel
Maximale sonische beweging

Betere mondhygiëne

Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel
veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor
uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.
Verkleurende borstelharen

Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze
kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en
amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor
optimale kracht van het handvat tot aan het uiteinde van de opzetborstel.
Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof
diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar
zachte reiniging, elke keer weer.

In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden
geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze
blauwe verkleurende borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien
wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel
om de drie maanden voor optimale resultaten.
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Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Meegeleverde artikelen
Opzetborstels

8 ProResults-standaardborstels

Vervanging
Getest

Compatibiliteit
Systeem voor opzetborstel
Geschikt voor de
volgende modellen

Opklikbaar
HealthyWhite+
2-serie voor tandplakverwijdering
3-serie voor gezond tandvlees
DiamondClean
EasyClean
FlexCare
FlexCare Platinum
FlexCare+
voor kinderen
HealthyWhite

Ontwerp en afwerking
Hardheid borstelharen
Kleur
Verkleurende
borstelharen
Formaat

Iedere 3 maanden
voor optimaal gebruik

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

11,40 cm
11,80 cm
3,50 cm
0,06 kg
0,10 kg
08710103728818
1
US
960321

Omdoos

Regular (normaal)
Wit
Blauwe kleur borstelharen wordt
langzaam wit
Standaard

Gezondheidsvoordelen
Verwijdering van
tandplak

Kwaliteit en prestaties

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

19,50 cm
24,40 cm
24,30 cm
2,19 kg
18710103728815
20

Verwijdert tot 2 keer meer tandplak*

* dan een gewone tandenborstel
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