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Opptil 100 % hvitere tenner på bare én uke*
Avansert rengjøring som fjerner misfarging og gir hvitere tenner

W2 Optimal White-børstehodet er det rette valget hvis du vil gå enda litt lenger for

å fjerne misfarging og få et strålende, hvitere smil. Dette børstehodet

opprettholder dessuten hvitheten i perioden mellom tannblekingsbehandlinger.

For usedvanlig hvitere tenner

De diamantformede børstehårene gir deg 100 % hvitere tenner på én uke

For suveren pleie av tenner og tannkjøtt

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Nyskapende teknologi

Velger automatisk optimal modus for å gi deg det beste resultatet**

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Utformet for å gi optimal ytelse

Hold alltid oversikt over når du må bytte. Få alltid en effektiv rengjøring.

Testet for å ta vare på tannhelsen din

Klikkes på plass for enkel bytting av børstehoder



Standard soniske tannbørstehoder HX6064/10

Høydepunkter

Si farvel til plakk

Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner

opptil syv ganger så mye plakk som en

manuell tannbørste.

Hvitere tenner raskere

W2 Optimal White-puten for fjerning av

misfarging består av tettpakkede

diamantformede børstehår og fjerner

misfarging fra mat og drikke. Du kommer til å få

et merkbart hvitere smil, opptil 100 %* hvitere,

på bare syv dager.

Paring i BrushSync™-modus

Du får alltid den beste rengjøringen med

BrushSync™-paringsfunksjonen vår**. Philips

Sonicare W2 Optimal White-børstehodet kan

synkroniseres med håndtaket på den

BrushSync™-aktiverte Philips Sonicare-

tannbørsten** og velger optimal pussemodus

og intensitetsnivå for enestående tannbleking.

Alt du trenger å gjøre, er å sette i gang med

tannpussen.

Ekstra børstehoder

Børstehodene blir mindre effektive etter tre

måneders bruk, men med BrushSync™ får du

beskjed om når de bør skiftes ut. Den smarte

tannbørsten følger med på hvor ofte og hardt

du pusser, og sier ifra når det er på tide å bytte

børstehode. Har du ikke en Philips Sonicare-

tannbørste? Du trenger bare å følge med på de

blå reservebustene. Når de blir hvite, vet du at

det er på tide med et nytt børstehode.

Puss tennene med ro i sjelen

Alle Philips Sonicare-børstehoder er sikre og

skånsomme mot tennene og tannkjøttet. Alle

børstehodene blir testet for å sikre at du får

enestående resultater og holdbarhet hver gang

du pusser tennene.

Philips Sonicare-teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

pulserer vann mellom tennene, mens børsten

bryter opp plakk og børster den bort for å gi

deg en svært god daglig tannpuss.

Klikkes enkelt på plass

W2 Optimal White-børstehodet passer perfekt

på håndtaket til alle Philips Sonicare-

tannbørster, unntatt Philips One og Essence.

Bare klikk det av og på for enkel utskifting og

rengjøring.
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Spesifikasjoner

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Klikkes på plass

Paring i BrushSync-modus

Passer til disse modellene: Plakk-kontroll i 2-

serien, Plakk-forsvar i 2-serien, Sunt tannkjøtt i

3-serien, DiamondClean, DiamondClean

Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, for barn, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Utforming og utseende

Føler bustens stivhet: Middels stor

Farge: Hvit

Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister

farge

Størrelse: Standard

Deler som medfølger

Børstehoder: 4 W2 Optimal White

Kvalitet og ytelse

Erstatning: Hver tredje måned

Testet: for optimal bruk

Helsefordeler

Sunt tannkjøtt: Gjør tannkjøttet sunnere

Plakkfjerning: Fjerner opptil 7 ganger så mye

plakk*

Tannbleking: Hvitere tenner på bare én uke

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste

* *Paring i BrushSync™-modus er kun kompatibelt med

håndtaket på Philips Sonicare BrushSync™-aktiverte

tannbørster
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