
 

Plakforsvar i 2-
serien

2 Series plaque
control

 

1 indstilling

1 børstehoved

 

HX6231/40

Fjerner op til 100 % mere plak*, så du får sunde

gummer

*end en almindelig tandbørste

Giver dig suveræn fjernelse af plak med blot et tryk på en knap

Giver en suveræn rensning, du kan se og mærke

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Fjerner op til 2 gange mere plak end en manuel tandbørste

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

Smarttimeren hjælper dig med at overholde anbefalingerne for børstetid

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

Giver en brugerdefineret børsteoplevelse

EasyStart-programmet hjælper dig med at justere fra en manuel tandbørste

Anbefales af tandlæger i hele verden

Bedre fjernelse af plak for at reducere forekomsten af huller i tænderne

Sikker ved tandregulering, tandbehandling og lakeringer



Plakforsvar i 2-serien HX6231/40

Vigtigste nyheder

Bidrager til at reducere huller

Giver en bedre fjernelse af plak og adgang til

de bageste tænder; børstning to gange om

dagen hver dag med denne børste kan

reducere forekomsten af huller i tænderne

Fjerner op til 2 gange mere plak

Børstehovedet fjerner op til 2 gange mere plak

end en manuel tandbørste

Sonisk teknologi

Vores soniske teknologi skaber en unik,

dynamisk rensningsprocedure, der sender

væsken dybt ind mellem tænderne og langs

tandkødsranden og giver en grundig og

alligevel skånsom rensning.

Sikker og skånsom

Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørstes

skånsomme bevægelser er sikre ved

tandbehandling, herunder tandregulering,

implantater og lakeringer, så du kan børste

uden at være bekymret.

Bedre adgang til de bageste tænder

Slankt, vinklet børstehoved, der giver bedre

adgang til de bageste tænder og andre steder,

hvor det er svært at komme til

EasyStart

EasyStart-funktionen regulerer tandbørstens

effektniveau de første 14 gange, den anvendes,

så du kan vænne dig til oplevelsen med

Sonicare og gøre overgangen fra den manuelle

tandbørste mere behagelig

Smarttimer

Denne Philips Sonicare-tandbørste har en

særlig Smarttimer, der hjælper dig med at

overholde tandlægens anbefalede børstetid på

to minutter

Quadpacer

Med en Quadpacer-intervaltimer, der hjælper

til en grundigere børstning i hele munden.

Tandbørsten bipper hvert 30. sekund for at

bekræfte, at det er tid til at gå videre til et

andet område i munden.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Medfølgende dele

Håndtag: 1 plakforsvar i 2-serien

Børstehoveder: 1 ProResults standard

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Himmelblå

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000

børstebevægelser/min.

Performance: Op til 2 gange bedre

bekæmpelse af plak*

Sundhedsmæssige fordele: Bidrager til at

reducere huller

Timer: SmarTimer-funktion og Quadpacer

Brugervenlig

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 2 uger

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: NiMH

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* end en manuel tandbørste
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