Plakk-kontroll i 2serien
2 Series plaque
control
Én modus
Ett børstehode
HX6231/01

Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
*enn en manuell tannbørste
Fjerner mer plakk ved hjelp av et knappetrykk
Bevist at den forbedrer munnhygienen
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste
Bli vant til den nye tannbørsten din
Optimaliser tannpussen
Vinklet børstehode for bedre tilgang til de bakerste tennene
Nyskapende teknologi
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
Utformet for deg
Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter
Gir en overlegen rengjøring
Bedre plakkfjerning for mindre hull

Plakk-kontroll i 2-serien

HX6231/01

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Bedre tilgang til de bakerste tennene

En ekte sonisk teknologi

Moduser
Clean: For enestående hverdagsrengjøring
Deler som medfølger
Håndtak: 1 DailyClean 3100
Børstehoder: 1 ProResults plakk-kontroll
Lader: 1

Et slankt, vinklet børstehode gir bedre tilgang
til de bakerste tennene og der det er vanskelig
å komme til

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.

Easy-start-program
QuadPacer og Smartimer

Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med
Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke
børstekraften gradvis og forsiktig de første
fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.
Bidrar til å redusere hull

Utforming og utseende
Farge: Blå
Rengjøring
Hastighet: Opptil 31 000
børstebevegelser/min
Ytelse: Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull
Timer: SmarTimer og Quadpacer
Enkel i bruk
Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen
Håndtak: Slank, ergonomisk design
Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes
enkelt på plass
Børstetid: Opptil to uker
Det tar kun to minutter å pusse tennene
grundig. Vår QuadPacer varsler deg når du har
brukt den optimale mengden tid på hver del i
munnen, mens Smartimer gir signal når den
totale tiden er oppbrukt. Sammen hjelper de
deg med å nå anbefalt pussetid, hver eneste
gang.
Si farvel til plakk

Tekniske spesiﬁkasjoner
Batteri: Oppladbar
Batteritype: NiMH
Driftstid (full til tom): Opptil to uker
Drift
Spenning: 110–220 V
Service
Garanti: 2 års begrenset garanti

Gir bedre plakkfjerning og tilgang til de
bakerste tennene. Puss to ganger om dagen
med denne tannbørsten for å få mindre hull i
tennene
Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner
opptil syv ganger så mye plakk som en
manuell tannbørste. Og med den spesialbuede
tuppen kommer du enkelt til tennene bak i
munnen.
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Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Hvordan? De tilbyr en betydelig
miljøforbedring på ett eller ﬂere av de grønne
nøkkelområdene til Philips – energieﬀektivitet,
emballasje, farlige stoﬀer, vekt, resirkulering
og kassering og livstidspålitelighet.

* enn en manuell tannbørste

