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Bedre bekæmpelse af plak
Nemt at skifte fra en manuel tandbørste

Sonicares unikke dynamiske børstning når nænsomt og effektivt ind imellem

tænderne og langs tandkødet.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Bleger tænderne mere end 2x bedre end en manuel tandbørste

Klinisk bevist sikker og skånsom

Giver en fremragende tandbørstning

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

Giver en brugerdefineret børsteoplevelse

Easy-start-program, så du kan vænne dig til Sonicare



Sonisk eltandbørste HX6511/04

Vigtigste nyheder

Bleger tænderne 2x bedre

Denne Philips Sonicare-tandbørste bleger

tænderne mere end 2 gange bedre end en

manuel tandbørste på kun 1 uge. Fjerner op til

100% flere pletter, så du får hvidere tænder på

blot 1 uge.

Sikker og skånsom

Philips Sonicare er en blid elektrisk tandbørste

til tandbøjler (børstehovederne slides hurtigere,

når de bruges på tandbøjler), og den er også

sikker til tandrekonstruktioner (fyldninger,

kroner, lakeringer) og også tandkødslommer.

Vinklet børstehovedhals

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne

tandbørste gør det nemmere at nå de bageste

tænder og fjerne plak på de steder, der er

svære at nå.

Sonisk teknologi

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes

unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og

effektivt ind imellem tænderne og langs

tandkødet.

Easy-start-program

Øg langsomt styrken i løbet af de første 14

ganges brug for at vænne dig til brugen af den

elektriske Philips Sonicare-tandbørste

Smarttimer

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-

tandbørste sikrer den børstetid, som

tandlægerne anbefaler

Quadpacer

30-sekunders intervaltimer indikerer, når du har

fuldført hver mundens fire afsnit og signalerer,

at det er tid til at gå videre til næste område,

hvilket resulterer i mere ensartet rensning af

hele 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 EasyClean

Børstehoveder: 1 DiamondClean standard

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Hvid

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Performance: Hjælper med at fjerne plak

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at

sikre sundt tandkød

Hvidere tænder: Giver hvidere tænder med op

til to nuancer

Timer: Quadpacer og Smartimer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 2 uger

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

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

Batteritype: Litiumion

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* *baseret på to perioder af to-minutters børstetid om

dagen, i rensningstilstand

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste
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