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Én modus

Ett børstehode

 
HX6511/50

Bedre fjerning av plakk
Enkelt å gå fra manuell tannbørste

Den unike, dynamiske elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips rengjør

skånsomt og effektivt mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Gir en overlegen rengjøring

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite

Bli vant til den nye tannbørsten din

Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

Utformet for deg

Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter

Optimaliser tannpussen

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi



Sonic elektrisk tannbørste HX6511/50

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk

Den patenterte soniske teknologien fjerner

opptil dobbelt så mye plakk som en manuell

tannbørste.

Bidrar til å gjøre tennene hvitere

Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten

hjelper deg med å fjerne og redusere

misfarging på tennene for et strålende smil.

QuadPacer og Smartimer

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.

Easy-start-program

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.

En ekte sonisk teknologi

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.

Sikker og skånsom

Vær trygg på at du får en sikker

pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår

gjør at den kan brukes på tannreguleringer,

fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer

også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deler som medfølger

Håndtak: 1 EasyClean

Børstehode: 1 C1 ProResults-standard

Lader: 1

Design og utseende

Farge: Isgrønn

Rengjøring

Ytelse: Opptil dobbelt så mye plakkfjerning*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Timer: SmarTimer og Quadpacer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil to uker

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

 

* *basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på Clean-modus

* enn en manuell tannbørste
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