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Fokuserad rengöring
Det mindre borsthuvudet hjälper dig att enkelt styra borsten och koncentrera dig

på områden som är svåra att komma åt.

Helt och hållet ren känsla i munnen

De vinklade och radiellt formade borsten ger större åtkomstyta

Konturformade borst som anpassar sig efter tändernas naturliga form

Borsthuvudsutformningen maximerar soniska rörelser

Enkel hantering för fokus på svåråtkomliga ställen.

Det lilla borsthuvudet gör att du kan komma åt där det är trångt

Utformad för optimalt resultat

Påminnelseborststrån garanterar att du får en effektiv rengöring

Ett borsthuvud som passar på flera handtag

Borsthuvud som knäpps på



Kompakta soniska tandborsthuvuden HX6023/02

Funktioner Specifikationer

Borsthuvud som knäpps på

Enkel borsthuvudplacering och

handtagsrengöring

Vinklade och radiellt formade borst

Den rundade ytan som skapas med de

vinklade och radiellt formade borsten hjälper

till att hålla kontakten med tändernas och

tandköttets ytor när borsthuvudet roterar, vilket

gör att du kommer åt bättre utan att behöva ett

större borsthuvud.

Konturformade borst

Borsten klipps i ett mönster som ska anpassa

sig efter tändernas naturliga form.

Borsthuvudets toppar och dalar är ergonomiskt

utformade för att följa tändernas topografi och

passa in mellan tänderna så att du kommer åt

överallt när du borstar.

Maximera rengöringsprestandan

Den genomtänkta designen och

precisionstekniken garanterar att när

borsthuvudet kombineras med soniska rörelser

och flexibla borstningslägen får du en grundlig

rengöring.

Påminnelseborststrån

Påminnelseborststråna gör att du enkelt får

veta när det är dags att byta ut borsthuvudet.

Efter tre månaders normal användning blir

stråna slitna, och borsthuvudena blir mindre

effektiva. Byt borsthuvud var tredje månad.

Litet borsthuvud

Borsthårens form på en liten yta rengör lika

noggrant som andra borsthuvuden från

Sonicare samtidigt som du kan nå

svåråtkomliga ställen som din tandläkare har

visat dig. Utformningen gör att du når och kan

rengöra de ställen där plack och fläckar kan

gömma sig.

Lättanvänd

Lämpligt för dessa modeller: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean

Tekniska specifikationer

Drifttid: For optimala resultat rekommenderar

vi att borsthuvudet byts ut var tredje månad.

Vikt och mått

Mått för borsthuvudets förpackning: 18,3 x

10,0 x 4,8 (H x B x D) cm

Medföljande tillbehör

Hygieniskt reselock: 3 delar
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