
 

2-serien för
plackkontroll

2 Series plaque
control

 
Effektiv plackborttagning

2 veckors batteritid

 

HX6231/40

Tar bort upp till 100 % mer plack* för ett friskt

tandkött

*än med en vanlig tandborste

EasyClean är den perfekta eltandborsten för dig som vill byta från manuell

tandborste till eltandborste. Den har ett borstningsläge som genomför fler

borströrleser per minut än vad din manuella gör på en månad. Tack vare vår

soniska teknologi pressas vatten och tandkräm in mellan tänderna och in under

tandköttskanten. EasyClean tar bort dubbelt så mycket mer plack än en vanlig

tandborste och når även in mellan tändena!

Ger en överlägsen rengöring som du faktiskt ser och känner

Sonicares dynamiska rengöring pressar in vätska mellan tänderna

Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Hjälper dig att följa tandläkarens rekommendationer

Med SmarTimer är det lättare att följa rekommendationerna kring borstningstid

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning

Ger en personligt anpassad tandborstning

Med EasyStart-programmet är det enkelt att gå över från manuell tandborste till

eltandborste

Rekommenderas av tandläkare över hela världen

Bättre plackborttagning minskar risken för hål

Säker för tandställningar och liknande, tandproteser och skalfasader
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Funktioner

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

EasyCleans elborste.

Tar bort upp till 2x mer plack

Det här borsthuvudet tar bort upp till dubbelt så

mycket plack som manuella tandborstar

Patenterad sonisk teknologi

Vår patenterade soniska teknologi rengör

dynamiskt genom att vätska pressas in mellan

tänderna och längs tandköttskanten. Resultatet

blir en grundlig och ändå skonsam rengöring.

Säkert och skonsamt

De skonsamma rörelserna hos eltandborsten

EasyClean lämpar sig för tandproteser och

liknande, inklusive implantat och skalfasader,

så att du kan borsta utan att oroa dig.

Kom åt de bakre tänderna bättre

Smalt, vinklat borsthuvudet gör att du kommer

åt bättre på de bakre tänderna och

svåråtkomliga ställen

EasyStart

EasyStart-funktionen justerar effektnivån för

eltandborsten under de första 14

användningstillfällena. Du vänjer dig vid

Sonicare-upplevelsen gradvis och det blir

enklare att gå över från att använda en manuell

tandborste.

SmarTimer

EasyClean eltandborste har en speciell

Smartimer som gör det enklare att borsta

lagom länge – de två minuter som

rekommenderas av tandläkare

Quadpacer

Med en Quadpacer-intervalltimer som gör det

enklare att borsta ordentligt i hela munnen.

Tandborsten piper var 30:e sekund och då är

det dags att flytta den till en annan del av

munnen.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 st. 2-serien för plackkontroll

Borsthuvuden: 1 ProResults, standard

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Himmelsblå

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 2 gånger mer

plack*

Hälsofördelar: Bidrar till att minska risken för

hål

Timer: SmarTimer och Quadpacer

Lättanvänt

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Handtag: Tunn, ergonomisk design

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

* än med en vanlig tandborste
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