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1 indstilling

3 intensitetsindstillinger

1 børstehoved

 

HX6631/41

Sundere tandkød på to uger*
*end en almindelig tandbørste

Sikrer uovertruffen fjernelse af plak og ekstraordinær rensning mellem tænderne

for at forbedre tandkødets sundhed.

Giver en suveræn rensning, du kan se og mærke

Sonisk teknologi til bedre mundhygiejne

Fjerner op til 7 gange mere plak mellem tænderne

Giver en brugerdefineret børsteoplevelse

Tre intensitetsindstillinger, der giver en blid oplevelse

Anbefales af tandlæger i hele verden

Sikker ved tandregulering, tandbehandling og lakeringer

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

Smarttimeren hjælper dig med at overholde anbefalingerne for børstetid

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning



Sonisk eltandbørste HX6631/41

Vigtigste nyheder Specifikationer

Tre intensitetsindstillinger

Med tre intensitetsindstillinger, der kan

tilpasses brugeren (lav, mellem og høj), kan du

vælge det rigtige strømniveau og sikre, at

børstningen langs tandkødsranden føles

behagelig. Efter 1,5 sekunders børstning skal

du trykke to gange på knappen for at skifte

tilstand. Én gang for at sætte børstningen på

pause og anden gang for at skifte.

Når dybt ind mellem tænderne

Philips Sonicare 3-seriens soniske tandbørste,

der er god for tandkødssundheden, når dybt ind

mellem tænderne for at opnå uovertruffen

fjernelse af plak. Det er klinisk bevist, at den

fjerner 7 gange mere plak mellem tænderne

end en manuel tandbørste.

Sonisk teknologi

I modsætning til en traditionel elektrisk eller

eldrevet tandbørste indeholder Philips Sonicare

en patenteret sonisk teknologi.

Sonicares unikke dynamiske

rengøringsbevægelser skubber væske ind

mellem tænderne og fjerner forsigtigt og

effektivt plak fra tandmellemrum og langs

tandkødsranden.

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.

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.

Smarttimer

Denne Philips Sonicare-tandbørste har en

særlig Smarttimer, der hjælper dig med at

overholde tandlægens anbefalede børstetid på

to minutter

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

3 intensiteter: Lav, Mellem, Høj

Medfølgende dele

Håndtag: 1 tandkødssundhed i 3-serien

Børstehoveder: 1 InterCare standard

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Persisk grøn

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000

børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundt

tandkød

Timer: SmarTimer-funktion og Quadpacer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 3 uger**

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* end en manuel tandbørste

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

dagen, i rensningstilstand
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