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Fokusert rengjøring
Hode som festes på Sonicare elektrisk tannbørste med et klikk

Det mindre børstehodet til Philips Sonicare H6023/05 elektrisk tannbørste gjør at

du enkelt kan bevege børsten for å komme til på steder som er vanskelige å nå.

Skikkelig ren følelse i munnen

Vinklede, radielltrimmede børstehår utvider området som dekkes

Børstehår med konturer passer til den naturlige formen til tennene dine

Børstehodets utforming gir størst mulig sonisk bevegelse

Enkel å manøvrere for områder som er vanskelige å nå

Lite børstehode gjør at du kommer frem overalt

Utformet for å gi optimal ytelse

Påminnelsesbørstehår sørger for at du får en effektiv rengjøring

Et børstehode som passer til ulike håndtak

Børstehode som klikkes på plass
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Høydepunkter Spesifikasjoner

Børstehode som klikkes på plass

Enkel plassering av børstehode og rengjøring

av håndtaket

Vinklede radielltrimmede børstehår

Den kurvede overflaten som skapes av

vinklede, radielltrimmede børstehår bidrar til å

opprettholde kontakten med overflatene til

tennene og gummen ved at børstehodet dreies,

noe som dekker et større område uten å øke

størrelsen på børstehodet.

Børstehår med konturer

Børstehårene på de elektriske tannbørstene fra

Philips Sonicare er trimmet i et konturformet

mønster for å passe til den naturlige formen til

tennene dine. Toppene og bunnene langs

lengden til børstehodet er ergonomisk utformet

for å følge tennenes topografi, og for å få plass

mellom tennene, slik at du ikke går glipp av

noen områder når du pusser tennene.

Få maksimal rengjøring

Gjennomtenkt utforming og presisjonsteknologi

sørger for at du får en skikkelig rengjøring når

de utskiftbare børstene fra Philips Sonicare

kombineres med de soniske bevegelsene og

de fleksible børstemodiene.

Påminnelsesbørstehår

Påminnelsesbørstehårene sier fra når du må

skifte børstehodet. Etter tre måneder med

normal bruk, viser børstehårene slitasje, og

børstehodet er mindre effektivt. Skift ut

børstehodet hver 3. måned.

Lite børstehode

Den kurvede designen på en mindre overflate

rengjør like grundig som andre Sonicare-

børstehoder, samtidig som du når

problemområder som tannlegen har gjort deg

oppmerksom på. Denne designen gjør at du

kommer til på de trange stedene der plakk og

smuss kan skjule seg.

Enkel i bruk

Passer til disse modellene: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid: Hvis du vil oppnå optimale

resultater, anbefales du å skaffe deg et nytt

børstehode hver tredje måned.

Erstatning: Påminnelsesbørstehårene blekner

når du må skifte ut børstehodet.

Mål og vekt

Mål, emballasjen til børstehodet:

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

Vekt, emballasjen til børstehodet: 0,056 kg

Deler som medfølger:

Hygienisk reisedeksel: 3 deler
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