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Gericht poetsen
Het kleine formaat van de opzetborstel vereenvoudigt het manoeuvreren tijdens

het poetsen, zodat ook de moeilijk te bereiken plekjes worden gereinigd.

Een heerlijk schoon gevoel

Schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen vergroten het te bereiken oppervlak

Afgeronde borstelharen volgen de natuurlijke vorm van uw tanden

Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging

Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plekjes

Met de kleine opzetborstel kunt u bij krappe plekjes komen

Ontworpen voor optimale prestaties

Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Een opzetborstel voor meerdere handgrepen

Opklikbare opzetborstel
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Kenmerken

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.

Kleine opzetborstel

De contouren van de borstelharen op een

kleiner oppervlak maken net zo grondig schoon

als andere Sonicare-opzetborstels en helpen u

ook om bij probleemgebieden te komen waar

uw tandarts u wellicht op heeft gewezen. Met

dit ontwerp komt u bij moeilijk bereikbare

plekjes waar tandplak en verkleuringen kunnen

ontstaan.
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