
 

Friskare tandkött på
två veckor

3 Series gum health

 
Ett läge, tre intensitetsnivåer

1 borsthuvud

2 veckors batteritid

 

HX6631/41

Friskare tandkött på 2 veckor*
*än med en vanlig tandborste

3-seriens eltandborste rengör hela munnen och ger dig ett friskare tandkött. Den

har ett borstningsläge och tre intensitetsnivåer, välj vilken intensitet på borstningen

du vill ha. Vår soniska teknologi i kombination med extra långa borststrån når

djupt in mellan tänderna vilket ger dig kliniskt bevisat friskare tandkött efter 14

dagars bruk. För dig som ibland har blödande tandkött eller

tandköttsinflammation.

Ger en överlägsen rengöring som du ser och känner

Patenterad sonisk teknologi för bättre munhälsa

Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna

Ger en personligt anpassad tandborstning

Tre intensitetsinställningar, för skonsam borstning

Rekommenderas av tandläkare över hela världen

Säker för tandställningar och liknande, tandproteser och skalfasader

Hjälper dig att följa tandläkarens rekommendationer

Med SmarTimer är det lättare att följa rekommendationerna kring borstningstid

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning



Friskare tandkött på två veckor HX6631/41

Funktioner Specifikationer

Tre intensitetsinställningar

Det finns tre intensitetsinställningar, låg,

medel och hög, så att du själv kan välja en

nivå som känns behaglig när du borstar längs

tandköttskanten. Efter 1,5 sekunders borstning

trycker du två gånger på knappen för att byta

läge: tryck en gång för att pausa och två gånger

för att byta läge.

Når långt ner mellan tänderna

Philips soniska eltandborste i Sonicares 3-

serie för friskare tandkött når djupt mellan

tänderna och ger överlägsen plackborttagning.

Det är kliniskt bevisat att den tar bort sju

gånger mer plack mellan tänderna än en

vanlig tandborste.

Patenterad sonisk teknologi

Sonicares eltandborste ger dig fler borströrelser

per minut än vad din manuella tandborste gör

på en månad. Vår soniska teknologi pressar

vatten och tandkräm in mellan tänderna och in

under tandköttskanten vilket skonsamt och

effektivt rengör hela munnen, inte enbart

tandytan.

Säkert och skonsamt

De skonsamma rörelserna hos eltandborsten i

3-serien lämpar sig för tandproteser och

liknande, inklusive implantat och skalfasader,

så att du kan borsta utan att oroa dig.

Quadpacer

Quadpacer-intervalltimer gör det enklare att

borsta ordentligt i hela munnen. Tandborsten

piper var 30:e sekund vilket indikerar att det

dags att flytta den till en annan del av munnen.

SmarTimer

Den här eltandborsten har en speciell

Smartimer som gör det enklare att borsta

lagom länge – nämligen de två minuter som

rekommenderas av tandläkare

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 st. 3-serien för friskt tandkött

Borsthuvuden: 1 InterCare, standard

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Persiskt grön

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer

plack*

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan

Timer: SmarTimer och Quadpacer

Lättanvänt

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

 

* än med en vanlig tandborste

* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

rengöringsläge (Clean)
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