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Ett läge

1 borsthuvud

 
HX6231/01

Tar bort upp till sju gånger mer plack*
*än med en vanlig tandborste

Du får överlägsen plackborttagning med en enkel knapptryckning

Ger bevisat bättre munhälsa

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Innovativ teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Utformad för dig

Två timers som ger två minuters noggrann borstning

ger en överlägsen rengöring

Bättre plackborttagning som minskar risken för hål



2-serien för plackkontroll HX6231/01

Funktioner Specifikationer

Kom åt de bakre tänderna bättre

Den här plackborttagande tandborsten har ett

smalt, vinklat borsthuvud som gör att du

kommer åt de bakre tänderna och

svåråtkomliga ställen bättre.

Anpassa dig till den nya rutinen

När du börjar med något nytt krävs en viss

tillvänjningstid. Med vårt mjukstartsprogram

ökar du borstningseffekten gradvis och

skonsamt under de 14 första gångerna som den

nya tandborsten används.

Bidrar till att minska risken för hål

Bättre plackborttagning och enklare att komma

åt de bakre tänderna. Du kan minska risken för

hål genom att borsta två gånger varje dag med

den här borsten.

Den enda riktiga soniska tekniken

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

sprutar vatten mellan tänderna, och dess

borsttag bryter upp plack och sveper bort den

för en mycket effektiv daglig borstning.

QuadPacer och Smartimer

Det tar bara två minuter att borsta tänderna

noggrant. QuadPacer indikerar när du har

borstat varje del av munnen optimalt länge och

SmarTimer signalerar när den totala tiden har

gått. Kombinationen gör att du uppnår den

rekommenderade borstningstiden – varje gång.

Säg farväl till plack

De tätsittande borsthåren av hög kvalitet tar

bort upp till sju gånger mer plack än en

manuell tandborste. Den specialsvängda

spetsen gör att du enkelt når tänderna längst

bak i munnen.

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DailyClean 3100

Borsthuvuden: 1 ProResults för plackkontroll

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Blå

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer

plack*

Hälsofördelar: Bidrar till att minska risken för

hål

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Lättanvänd

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: NiMh

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar
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